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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 صن 7 ۳ يي

 امد م رر نل 9إ يف فخ او هيف ولتخا انيف سالا ن مكمل يلا

 لاو هنذإي ٍقحْلا نم هيف اوغلتخا ا ارتمآ نيا هللا ىدهف مهنيب ايغب تانيا مهتءاج

 ۳ :ةرقبلا) 4 ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي



 هما مهم

 وعدتو ىناملعلا ركفلا رشنت ىتلا فحصلا ضعب ةءارق ىلع تمواد ةرتف ذنم

 «ىعجرلا» ىمالسإلا ركفلا ىلع مظنم موجب هتاذ تقولا ىف موقتو «هيلإ
 «ىلوصآلا» «ىلاصئتسالا» «ىیروتاتکدلا» «ىلومشلا» «٠ ىطسورقلا» «ىمالظلا»

 ىلإ ةبسنلاب ماظتناب ددرت تاطلاغملا نم ةعومجم تدجوف . . (قلغنملا» «ىداحألا»

 یف ءاوس «ابروا یف ثدح اب ةرم لک یف اسیقم «هخیراتو هقیبطتو هرکفو مالسإلا

 ىف ةدحاو ةجيتتنب «ةثادحلا دهع ىف وأ «ريونتلا دهع ىف وأ «ةملظملا ىطسولا اهنورق
 ركفلل هناكم ىلخيو ‹«ضرألا ىف هرود ىهتني نأ نيدلا اذهل نآ دق هنأ ىه : ةياهنلا

 نم «ناسنإل ةقداطنا لث ىذلا «ررحتملا» «رونتملا» «قالخلا» «عدبملا» ثيدحلا

 . .دويقلا

 اهيف تبأد «تارتفلا نم ةرتف ىف رصم ىف ةقباس ةلوجب ةلوجلا هذه ىنتركذو
 ديورف تايرظنو ىسكراملا ركفلاو ىنيورادلا ركفلا رشن ىلع ذئموي فحصلا ضعب

 مهرجو ءاهيقنتعم سوفن ىف ةيمالسإلا ةديقعلا ةعزعز وه حضاو فدهب «میاکرودو
 !قالخلا عدبملا قالطنالاو «مدقتلاو ىقرتلاو رضحتلا مساب «برغلل ةيدوبعلا ىلإ

 ىنيورادلا ركفلل - ىضاملا نرقلا ىف تاينيسمخلا ذنم_ ىبتك ىف تضرعت الو

 ‹تلعف ام نولوهتسي «نوفقثملا» ناك «مياكرودو ديورف تايرظنو ىسكراملا ركفلاو
 ابروأ نم مهءاج ىتح كلذك اولظو ! هيلع مدقي نأ لقاعلل ىغبني ال «اًقرخ» هنوريو

 . ىبروألا لصألا ىف وه امك ةدحاو ةظفلب 01هلع۷هل» ةملك ةمج رتل ةلواحم



 اهنع ىلخت نيح «تايرظنلا كلتو راكفألا هذهل رتفت مهتسامح لعج ام اهتاذ

 كلت تحبصأف «ةديدج «راوطأ» ىف اولخدو ءاهراوع اونيبو «نويلصألا اهباحصأ

 اهيلإ ريشي الآ ىمدقتلا فقثملا ةميش نم راصو !خيراتلا ةمذ ىف تايرظنلاو راكفألا

 !اهيلإ وعديو اهل سمحتي نأ نع الضف « قالطإلا ىلع
 . .ةلوجلا هذه ىتأت مويلاو

 ! . .ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام

 نأو ءاهرامث تتآ دق «ةيررحتلا» ىلوألا ةلوجلا نأ تاقوألا نم تقو ىف ادب دقل

 نع الضف هلك ملاعلا ًاجاف هنكلو . ةعجر ريغ ىلإ ىراوتو رسحنا دق «ىنيدلا ركفلا»

 جذسلا ىف لثمتت ال «ةحاسلا ىلع ةمراع ةدوعب۔ نييررحتلا برعلا «نيفقشملا»

 اوطاعتو «ةيبرغلا ةفاقثلاب اوفقشت نيفقثم ىف اساسأ لثمتت اهنكلو «ماوعلا نم ءاطسبلا

 براحي هلك ىبرغلا ملاعلا بهف . .هنم ةريثك بناوج ىفاوزربو «ثيدحلا ملعلا
 مهبناج نم برعلا «نوفقثملا» ماقو . . ريذاعملا ىتشو تايمسملا ىتش تحت «ةوحصلا»

 كلذب مهلعل «هخيراتو هقيبطتو هركفو مالسإلا ةمجاهم ىف «!مهبجاو» اودؤيل
 !«اهراطخأ» نم نودحي وأ «ةوذحلا نوئفطي

 .هللا نيد ىلع ةبراضلا ةلمحلا هذه ىف ةينلا ءوسب ادحأ مهتن نأ  ءادتبا-ديرن امو

 اًقح نونمؤم ةلمحلاب نيمئاقلا نأ ىعوضوملا ىملعلا ثحبلا لجأ نم -ضرتفنسو
 نيبن نأ تاقيرولا هذه ىف ديرنف !داشرلا ليبس هنآ اقح نودقتعيو «نولوقيام
 ريياعملاو ةيبروألا ميهافملا نوذختي نيح اهيف نوعقي ىتلا ةيعوضوملا ةيملعلا ءاطخألا
 ًاشنت ىتلا  طيلاغألا وأ _تاطلاغم لاو «مالسإللا نع ثيدحلا ىف مهل اجهنم ةيبروألا

 ةيملعلا سيياقملاب اهنأل ؛صالخإإلا الو ةينلا نسح اهنع رذتعي ال ىتلاو «كلذ نم

 . شاقنلل تبت الو ميقتست ال ةينالقعلا ةيعوضوملا

 انقزراو اًقح قحلا انرأ مهللا» :لوقن نأ مّ هللا لوسر انهجو امك «لوقنو

 . قيفوتلا هللا نم وجرنو «هبانتجا انقزراو الطاب لطابلا انرأو «هعابتا

 بطق دمحم



 ىطسولا نورقلا ىلإ ةدوعلا

 ةرشع نم برقيام دتما «قبطم مالظ دهع ابروأ ىف ىطسولا نورقلا تناك
 رطيس ىتلا ةرتفلا اهن ىأ . .نيدلاب ةطبترم رصاعملا ىبروألا سح ىف ىهو .نورق

 ىذلا «ةضهنلا» رصع ادب نيح تهتنا ىتلاو ءابروأ ىف ةايحلا ىلع ىنيدلا ركفلا اهيف

 ‹«برلاو دبعلا نيب ةقالع» حبصي ىتح هميجحت  ليلقلا ىف -وأ نيدلا ذبنب هرودب مستا
 . ةايحلا عقاوب اهل ةلص الو «بلقلا اهلحم

 ۔هنآ امک «هفورظو هخيرات عم ىقطنم «هتاذ عم ىقطنم ةيؤرلا هذه ىف ىبروألاو

 .نيدلا عم اهضاخ ىتلا ةصاخلا هتبرجت بسح كلت هتيؤر ىف روذعم امدح ىلإ

 نم ةعومجم تعقو ابرو ىف ةايحلا ىلع نيدلا لاجر ةرطيس نم ةرتفلا كلت ىفف

 ملظلا ةلازإل ةياهنلا ىف ابرو هيلإ تلصوت ىذلا لحلا ناكو-تاملظلاو - ملاظملا

 . عاطتسم ىدم رخآ ىلإ اهصيلقتو «ةايحلا ىلع نيدلا ةرطيس ءاغلإ وه تاملظلاو

 . خيراتلا اذه ةعيرس تاوطحخ ىف عبتتنلو

 ىف ىراصنلا ناك ۔اهيف لوخدلا ىعدا وأ - ةينارصنلا ىف نيطنطسق لخد نأ ىلإ

 .نوبذعيو نودرشيو نولتقي :باذعلا ءوس نوماسي ةينثولا ةينامورلا ةلودلا

 مهروهظ بهلت وأ ءةعئاجلا عابسلا ىلإ مهب ىقلي وأ ءًءايحأ رانلا ىف انايحأ نوقرحي

 . . طايسلاب

 قيرف لوقي امك اهقانتعا ىعدا وأ « ةينارصنلا نيطنطسق قنتعا نيح لاحلا ريغت مث

 .رذعلا اذه ىدم نع دعب اميف ملكتنس (۱)



 ةدحو ىلع ةظفاحملا وه ىسايس فدمهب «مهسفنأ نييبروألا نيخرؤملا نم
 كشوي اهيف ةينارصنلل نيقنتعملاو نيينثولا نيب عازنلا ناك ىتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 . هلك ةلودلا نايك زهي نأ

 ةايح ىف هناكم ذخأي نيدلا أدبو «دادزي نيدلا لاجر ذوفن ادب نيحلا كلذ ذنم

 ىف هلالخ نم ةينيدلا اهتبرجت تسرامو ءابروآ هتفرع ىذلا نيدلا ام نكلو .سانلا

 ؟ةملظملا ىطسولا اهنورق

 دحاولا هللا ىف ةديقع . ةعيرشو ةديقع تناك هللا دنع نم تءاج ةلاسر لك نإ

 ءىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ىف رشبلا ةايح مظنت ةعيرشو «هل كيرش ال ىذلا
 .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا : ةريخألا ثالثلا تالاسرلا ىف اذه نوكي ام حضوأو

 اوُداه نيذُلل اومَلسُأ نيدّلا نويبتلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةارولا الزنأ اإل
 سالا اوشخت الف ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو

 مه كوأق هللا لزنأ ام مُكحي مل نمو اليل اتمت يتاياب اورتشت الو نوشخاو
 فنألاب فنألاو نْيَعْلاب نيعلاو سقتلاب سقنلا أ اهيف مهيلع اتبتكو ۵ نورفاکلا
 مَ نمو هَل ةراقك وهف هب قدصت نمف صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاَو

 میرم نبا یسیعب مهراثآ ىلع ايَمَقو ي نوُلاَقلا مه كعلوأف هللا لزا اًمب مكحي

 نم هيدي نيم اأ اقدصمو رونو ىده هيف ليحإإلا هاتيتآو ةاروتلا نم هيدي نيب اأ اقدصم

 مل نمو هيف هلا لزا امب لیجنإلا لها مكحیلو © © نيقّتمْلل ةظعومو ىدهو ةاروتلا

 ت ًفدْصُم قحاب باتكلا كي اتلرنأو ى9 توقساقلا مه كموأف هللا لزنأ امب مكحي

 نع ماره ع الو هلا لر اهب م مكحاف لع مهمو بكلام هيد ن
 نكّلو ةدحاو َةمأ مكلعج هللا ءاش ولو اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل قحا نم كاج
 هيف مخك امب مکی اعیمج مکعجرم هللا یل تاریخٰلا اوقبتساف مکا ام يف مكون
 كوفي نأ مهرذحاو مهءاوهأ عيت الو هللا لزنأ امي مهتيب مكحا نأو ©9 نوفلتخت

 مهبونذ ضعبب مهجيصي نأ هللا ديرب املأ مّلعاف اولوت نإف كيل هللا لرنأ ام ضعب نع
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 امکح هللا نم نسح ًأ نمو نوغبي ةيلهاجلا مكحُف ذأ ي نوقساقَل سالا نَم ارینک ناو

 ٤-o) :ةدئالا)  نونقوي موق

 ليجنإلا ىف هللا اهلزنأ ىتلا ةعيرشلا قيبطت نود تلاح ةيخيرات افورظ نكلو

 نيفعضتسم ىراصنلا ناك ثيح < ةينارصنلا خيرات نم ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ

 هب نينمؤم لا بقعتتو «ةوارضب هللا نيد براحت ىتلا ةينثولا ةينامورلا ةلودلا ةضبق ىف“

 ذوفن ىمانتو «ديدجلا نيدلا نيطنطسق قنتعا نيح « ةينارصنلا خيرات ىف لئاه لوحت

 -۔تاوبابلا دحأ ردصأو «مهلزعيو ةرطابألا نيعي ىذلا وه ابابلا حبصأ ىتح ةسينكلا

 سرطب لوسرلا لعج نأب ةسينكلا ًاشنأ هللا نبا نإ» : هيف لاق انايب لوألا الوقين وهو

 ‹لصتم رمتسم لسلست ىف سرطب تاطلس اوثرو امور ةفقاسأ نإو ءاهل سيئر لوأ
 ايلعلا ةدايسلا هل نوكت نأ بجي ضرألا رهظ ىلع هللا لثم ۔ابابلا نإف كلذلو

 . '«نیموکحم وا اوناک اماکح ‹نييحيسملا عيمج ىلع مظعألا ناطلسلاو

 «هللا ةعيرش نم الدب ةينامورلا ةلودلا ءاجرأ ىف مكحي ىنامورلا نوناقلا اهكرتو

 سانلا ىلع ميخ ىذلا داسفلا ناول نم نينول ىف تببست دقف كلذ تلعف نيحو

 . ةملظملا ىطسولا اهروصع ىف «ابروأ ىف

 نيب ءاطسوو «ةنهك» ىلإ هلاجر لوحتي ةعيرش الب طقف ةديقع سراي نيد لكف

 ‹برلا اضر نم مهاضر «مهبولقو سانلا حاورآ ىلع ناطلس مهل ‹برلاو دبعلا

 لعفلاب ثدح اماذهو . سانلا سح ىف ةسادق مهلو ‹«برلا طخس نم مهطخسو

 ناطلسلا كلذ مهل راصو ءةنهك ؛نيدلا لاجر) حبصأ ثيح ةينارصنلا ابروأ ىف

 رهظ ىلع هللا لثم ابابلا ةسادق ىلإ انأش نيدلا لاجر رغصأ ةيشربألا نهاك نم

 .ضرأللا

 )١( ص « ٤۱ج ةرهاقلا عبط ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت «ةراضحلا ةصق «تنارويد لو ٠٠۲ .



 مهتروريصو «ةنهك ىلإ نيدلا لاجر لوحت نم ءادتبا اشن ىذلا نايغطلا نكلو

 حاورألا ملاع دنع كانه فقيل -هتعيبطب نكي مل «برلاو دبعلا نيب ءاطسو

 ىف نايغطلا ةعيبط ىه امك «ىرخآ نيدايم ىلإ دت نأ هنأش نم ناك اغإ «بولقلاو

 ىلع یوتحی هنأ تمعزو ‹(ىنيدلا صنلا) ريسفتب ةسينكلا ترثآأتسا دقل

 ال سانلا نأو «رارسألا هذه ةقيقح ملعت ىتلا ىه اهدحو ةسينكلا نأو ««رارسأ»

 ىه مهتمهمو ءاهكاردإ نع نوزجاع مهنأل ءاهنع شيتفتلاو اهيف ريكفتلا مهل ىغبني
 ايندلا ىف باقعلا مهلاني نوقطرهم مهفالإو «ةسينكلا تالوقب قلطملا ميلستلا

 لقعلا ىلع رجحلا مت كلذبو !شقانت الو نمأ : عوفرملا راعشلا حبصأو .ةرخألاو

 .«حالصإلا» دهع ءاجو «ةضهنلا» تءاج ىتح «نورق ةدع رمتسا ىذلا «ىرشبلا

 نایغطو «یلام نایغط هنع دلوتف «نايغطلا لاجم عستا دق ناك كلذ ءانثأ ىفو

 . . یملع نایغطو « یسایس

 «سانلا لاومأ نم ةسينكلا اهيبجت ىتلا «روشعلا» ىف لثمت دقف ىلاملا نايغطلا امف

 نماهنوذخأي ىتلا تاواتإلاو «تابهلا ىلإ ةفاضإلاب «داسفلاو فرتلا ىف اهب

 موي ىف نولمعيذإ «نيمدعملا نيحالفلا ىلع اهوضرف ىتلا ةرخسلاو ءءاينغألا

 ! رجأ ريغب ةرخس ةسينكلا لوقح ىف -دحألا موي مهتحار

 لطاَبلاب سالا لاّوَمَأ نولكأيل نابهرلاو رابحألا نَم اريك نإ اونمآ نيذّلا اهيأي ل

 هللا ليبس يف هنوف الو ةَعفلاو بهذلا توزتكي نيذلاو هللا ليبس نع نودصَيَو
 ١٤(. :ةبوتلا ةروس) ( ميلأ باذعب مهرشبف

 ةرطابألا اهب نوبهري اوناك ىتلا مهتوطس ىف لثمتف ىسايسلا نايغطلا امأو

 .نامرحلاو لزعلاب_ كلذ

 ! ريعبلا رهظ تمصق ىتلا ةشقلا : لاقي امك ناك دقف ىملعلا نايغطلا امأو

 ضرألا نأ نونلعي۔ةيمالسإلا مولعلاب ةقيقحلا ىف اورثأت نم ءاملع ماق دقف
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 ارافك مهفصوب «مهتبراحمب ةسينكلا تماقف «نوكلا زكرم تسيل اهنأو «ةيورك
 ةثالث ىلع تمكحو «ةطسبنم ضرألا نأ نم ةاروتلا ىف ءاج ام مهتفلاخمل نيدحلم
 -۔«ونورب وناد روج» ۔مهدحأ ىف لعفلاب مكحلا تذفنو «ءايحأ رانلا ىف قرحلاب مهنم

 ۔ثلاثلا امأو «قرحلا مكح هيف ذفني نأ لبق تام دقف-«سوكينربوك - مهينا امو

 توملا شارف ىلع هنكلو «قرحلا نم وجنيل ءارهاظ هراكفأ نع دترا دقف «ويليلاج»

 ! تام ىتح . .ةيورك ضرألا . ةيورك ضرألا :ددري لظ

 نايغطلا ناك ابر نكلو ءانايغطو املظ كلت ةسينكلا لاعفأ لك تناك دقلو

 . ثادحألا ىرجم ىف رثأ ام دشأ ىملعلا

 ببسلا نع ةيبروألا عجارملا هسرامت ىذلا «ىمالعإلا ميتعتلا» نع رظنلا فرصبو
 تءاج ةيمالسإ راكفأ اهنأ وهو «ةيملعلا راكفألا هذه ىلع ةسينكلا ةروث ىف ىقيقحلا

 نم اهريغو سلدنألا ىف ةيمالسإلا مولعلا ىلع برخلا ءاملع نم رشابملا ذملتتلا نم
 ىف ملعلا ةغل «ةينيتاللا ىلإ ةمجرتلاب وأ ةيبرعلا ةغللا ملعتب ءاوس «مالسإلا دالب

 نأ ىهو «ةعقاو ةقيقح كانه ىقبتت هنإف ميتعتلا اذه نع رظنلا فرصب . .ذئموي ابروأ

 ال رفكلا ناول نم انول هتدعو «ةغلاب ةوارضب ىملعلا مدقتلا دض تفقو ةسينكلا

 !هيلع توكسلا اهعسي

 : ةسينكلا اهتسرام ىتلا نايغطلا ناولأ نع زليو ىناطيربلا خرؤملا لوقي

 ةيداقتعا بهاذم قفو نيفيكم الاجر جيردتلا ىلع اهتفقاسأو اهتسواسق حبصأف»
 برلا ةكلغ ةيؤر ىف ةبغر دعب مهل دعت ملو . .ةتباثو ةررقم تاءارجإو «ةيمتح

 ةوق ةيؤر ىف نوبغري اوحبصأو «رمألا كلذ اوسن دقف «سانلا بولق ىف ةدطوم
 مهنم اريثك نأل ارظنو . .رشبلا نوئش ىلع ةطلستم مه مهتوق ىه ىتلا-ةسينكلا

 هتحصو «مكحملا مخضلا مهئدابم ناينب ةمالس ىف ةبيرلا نورسي حجرألا ىلع اوناك

 نوحماستي الو ةلئسأ نولمتحي ال ريغ اوناك . هيف ةشقانم ةيأب اوحمسي مل «ةقلطملا

 .'«اهب نيقثاو ريغ اوناك مهنأل لب «مهتديقعب ةقث ىلع مهنأل ال «ةفلاخم ىف

 ةن عبط «ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت «زليو ىناطيربلا خرؤملا فيلأت «ةيناسنإلا خيرات ملاعم» ()

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۹٠۲-٩٠١ ص ةرهاقلاب رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
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 :لوقي مث

 مكح عورشم طلاخت نأ زوجي ال ةثيبخ احور ىساقلا دوسألا بصعتلا اذه ناك»

 طق انعمس امف . ىرصانلا عوسي حور عم امات ضراعتي حورل هنإو . ضرألا ىف هللا

 .هتوعدل نيبيجتسملا ريغ وأ هل نيفلاخملا هذيمالتل مصاعملا علخ وأ هوجولا مطل هنأ

 نوهأب هسفن هثدحت نم دض ميقم قنح ىف مهناطلس نورق لاوط اوناک تاوبابلا نکلو

 . ةينهذلا ةسينكلا ةيافك ىف لمأت

 ءافصحلا خويشلا نإف ءاهدحو ةينيدلا رومألا ىلع ةسينكلا بصعت رصتقي ملو»
 ةيبلغألا اوناك مهنأ ىلجلا نم نيذلا «نيدوقحلا «جايهلا ىعيرسلا «ةهبألاب نيعلوملا

 الو «مهتفرعم ادع ةفرعم ةيأب اعرذ نوقيضي اوناك «ةسينكلا سلاجم ىف ةطلستملا

 ىذلا «ملعلا نم دحلل مهسفنأ اوبصنف «هوبقاريو هوححصي مل ركف ىأب نوقثي
 مهرظن ىف دعي مهطاشن ادع ىلقع طاشن ىآ ناکو «نایعلل ةيداب هنم مهتريغ تناك

 . («احیقو اطاشن

 تقولا ىف رجافلا فرتلا ىف مهقرغو «نيدلا لاجر داسف ةمئاقلا ىلإ فيضأ اذإف

 . .ةيخيراتلا مهعجارم هب تلفح امن «حابملا عاتملا نع ىتح سانلا هيف نوهني ىذلا

 اهيف بكتري ريخاوم تبلقنا ىتلا دبعتلاو رهطتلا نكامأ «ةريدألا حئاضف تفيضأ اذإو

 عابت ىتلا نارفغلا كوكص ةلزهم تفيضأ اذإو . . هباكترا نع ىداعلا لجرلا فعي ام

 اريخأ تفيضأ اذإو . .هتسواسق رابكو ابابلل نمشلا عفدي نمل ةنجلا نم عطق اهيف

 ىتلا تاملظلاو ملظلا ناولأل ةيبيرقت ةروص ذخأ نكمأ ءاهعئاظفو شيتفتلا مكاحم

 . ةينيدلا اهتبرجت لالخ نم ةملظملا ىطسولا اهنورق ىف ابروأ اهتشاع

 ةصق» باتك نم «نيدلا لاجر قالخآ» ناونعب لصف ىف «تنارويد لو» لوقي

 : (ةراضحلا

 ةسدقملا بتكلا نم ةدمتسملا ةيسدقلا اهقوقحب ظفتحت نأ ةسينكلا عسي ناك دقل»

 نكلو . . عرولاو ةليضفلا بادهأب اوكسعت اهلاجر نأ ول ةيحيسملا ديلاقتلاو ةيربعلا

 . ۹۰٥ ص قباسلا ردصملا (۱)
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 ةآرم مهسفنأ مه اوناكو «ريخو رش نم اهنامز قالخأ ىف ام تضترا ةبلاغلا مهترثك

 «. .دادضأ نم نيدلا لاجر ريغ ةريس ىف ام اهيلع سكعني

 لاجر لاوحأ نم ىلاطيإلا بدألا هلجس ام ضعبب دهشتسي نأ دعب لوقي مث
 : رصعلا كلذ ىف نيدلا

 نمو ةراذقو ةراعد نم نيدلا لاجر ةايح ىف امع ثدحتي (ويشتاكوبف» . .»

 نابهرلا «ويشتسام» فصوو . ةيعيبط ريغ وأ تناك ةيعيبط تاذلملا ىف سامغنا

 عيبو «هرشلاو «طاوللاو قسفلا ىف نوسمغنم «ناطيشلا مدخ مهنأب ناوخإللاو

 نم اقلخ ىقرأ شيجلا لاجر دجو هنأب رقيو «نيدلا ىلع جورخلاو «ةينيدلا فئاظولا
 نيعباطلا نم رخسي ةراذق ةيأ نع عروتي مل ىذلا «وينيترأ» اذ وه اهو . نيدلا لاجر

 ام لك غرفي «ويجب» داكيو !. . نيدلا لاجر اياطخ نع لقت ال مهءاطخأ نإ هلوقب

 ‹«نيسيسقلاو نابهرلا قالخأ داسف ىلع عينشتلا ىف بابسلا ظافلأ نم هفرع

 باتك ىف «وجنیلوف) صقيو . مهتسرطغو «مهلهجو «مههرشو «مهقافنو
 ناك مايألا هذه ىف ةمحرلا ةكئالم تابهارلا نأ ودبيو .اهسفن ةصقلا هذه «ونيدنلرأ»

 ثيح «صاخ عونب ةيقدنبلا ىف تاقيشر نك نهنأو «حرملا اذه نم بيصن نهل
 نيح ىلإ نيح نم كارتشالاب اهيف نل حمسي ابرق ةبراقتم ءاسنلاو لاجرلا ةريدأ تناك
 تامكاحلملا نم ادلجم نيرشع ىلع ةريدألا تالجس ىوتحتو .دحاو شارف ىف

 تابهار نع «وينيترأ» ثدحتيو . تابهارلاو نابهرلا نيب ىسنحلا لاصتالا ببسب

 لجرلا «ىنيدرايشتوج»و . هب قطني نأ ىلع هسفن ناسنإلا عواطت ال اثيدح ةيقدنبلا
 طالب امأ : لوقيف ةمور فصي نيح هنازتا دقفيو هروط نع جرخي ةداع لدتعملا نيزرلا

 ىحمني ال ىذلا راعلا وهف «ةوسقلا نم قحتسي اب هفصي نأ عيطتسي ال ءرملا نإف ةمور
 .«ملاعلا ىف لجخم سيسخ وهام لك ىف لثملا برضم وهو «رهدلا دبأ

 :زليو ىناطيربلا خرؤملا لوقيو

 شيتفتلا ةمكحم ىه ةسينكلا ىف ةديدج ةمظنم روطت رشع ثلاثلا نرقلا دهش»

 نايحألا ضعب ىف موقي نب نامزلا كلذ لبق ابابلا ةداع ترج هنأ كلذ . ةيوبابلا

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۸١-۸٦ ص نم تافطتقم ١ج «ةراضحلا ةصق «تنارويد لو (۱)
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 تنسونإ» نكلو «كاذ وأ ميلقإلا اذه ىف داحلإلا نع تامالعتسا وأ تاقيقحتب

 مث نمو . عمقلل ةيوق ةادأ ديدجلا نييكسينيمودلا نابهرلا دقع ىف نآلا دجو «ثلاثلا

 تبصن ةادألا هذهبو . مهترادإ تحت ةيدتسم قيقحت ةادأك شيتفتلا مكاحم تمظن

 عم هفاعضإ ىلع تلمعو «باذعلاو رانلاب ىناسنأإلا ريمضلا ةمجاهمل اهسفن ةسينكلا

 لزنت مل رشع ثلاثلا نرقلا لبقر . ملاعلا ىلع ةدايسلا ىف ديحولا اهلمأ طانم هنأ

 اوناك ةسينكلا لاجر رابك نإف نآلا امأف . رافكلاو ةدحالملاب اردان الإ مادعإلا ةبوقع

 مهو ۔اهئادعأ ماسجأ اوبقاريل ابروأ ىف قاوسألا تاحاس نم ةحاس ةئام ىف نوفقي

 «ةنزحم ةلاحب مهسافنأ دمختو رانلاب قرتحت مهل نزو ال ءارقف موق رمألا ةيبلاغ ىف
 «ةيرشبلا ىلإ ةسينكلا لاجرل ىمظعلا ةلاسرلا نيحلا سفن ىف مهعم دمختو قرتحتو
 .'«حايرلا هورذت ادامر حبصتف

 نورق ىف مالظلاو ملظلا ترشن ىتلا ةسينكلا ليعافأ نم ناك هنم ًاوسأو هلك كلذ

 ‹«بسحف ةسينكلا ليعافأ ىف نمكت نكت مل ةلكشملا نكلو . ةملظملا ىطسولا ايروأ

 . «نيدلا» نم ابروأ اهتعنطصا ىتلا اهتاذ ةروصلا ىف لب

 : ةينابهر ىلإ الو نيدلا لوحت دقف

 اهتياعر قح اهوعر امف هللا ناوضر َءاعبا الإ مهَيَلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو إل
 (۲۷ ةيآ نم :ديدحلا ةروس)  نوقساف مهنَم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذأا انیتاف

 نأ قحلا نمؤملل ىغبني ال اسند  هتاذ ىف -هرابتعاو «دسجلل ريقحت ىلإ ايناث لوحتو

 !حورلا ءافص لجأ نم اهتبكي نأ هيلع لب «هتاءادن ىلإ تفتلي وأ هفتاوهل بيجتسي

 ربتعيو «ءاهب لاغتشالا نع ىهنيو ايندلا ةايحلا لمهي ىورخأ نيد ىلإ اثلاث لوحتو

 نم حورلا ةراهطل اسيندتو «ةهج نم ناييإلا ىف اصقن اهنوئشب مامتهالاو اهتياعر

 !توكلملا ىلإ قيلحتلا نع اهل اليطعتو «ىرخأ ةهج
 رعشتسي نأ هل ةوعدو «ناسنإ وه ثيح نم «ناسنإلل» ريقحت ىلإ اعبار لوحتو

 .ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۹٠۸-۹٠۹ ص ۳ج . قباس ردصم .ةيناسنإلا خيرات ملاعم )١(
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 ىناسنإلا هنايك ىف ءىش ىیأب هزازتعا نب نقیتلاو «هسفنل هريقحت لالخ نم هللا ةمظع

 هسفنل ريقحتلا نم ديزم اب هنم ذوعتي نأ هيلع ناطيشلا لمع نم سجاه الإ وه نإ

 . هتاقاطب ءارزإللاو

 وأ املاظ ناك امهم هرييغت ةلواحم مدعو «عقاولاب ىبلس ءاضر ىلإ اسماخ لوحتو

 نم ناييإلا ىف صقنو «ةيحان نم هللا ردق ىلع درت هرييغت ةلواحم نأل ءاملظم

 .ةرخآلا ىف نورباصلا هلاني ىذلا رجألا نم نامرحلل هبحاص ضرعي «ىرخأ ةيحان

 نيدلا لاجر دي ىلع راص اذكه هنكلو !كلذك سيل هللا نيد نإف عطقلابو

 . ىطسولا روصعلا ىف نييبروألا

 ةايحلا ىف «ةضهنل دهنلا» هتثدحأ ىذلا بيهرلا بالقنالا ىه هلك كلذ ةجيتن تناكو

 نيد ىلإ ايندلا ةايحلا لمهي ىورخأ نيد نم سانلا لقن ىذلا بالقنالا . ةيبروألا

 ناسنإلا هلؤي نيد ىلإ ناسنإلا ريقحتب هللا مّظعي نيد نم .ةرخآلا ةايحلا لمهي ىويند

 هتاوزن لكب دسجلا دج نيد ىلإ هتاقاط تبكيو دسحلا رقتحي نيد نم .هللا نم الدب

 نم .نيدلا ىلع رجحت ةينالقع ىلإ لقعلا ىلع رجحي نيد نم . طباوضلا ضفريو

 ! نيد الب ةراضح ىلإ ةراضح الب نيد نمو ‹ نيد الب ملع ىلإ ملع الب نید

 ةايحلا ىف «ةضهنلا» هتثدحأ ىذلا بالقنالا نع ثيدحلا یف یضغ نأ لبق نكلو

 : ةمهم ةفقو فقن نأ انيلع ةيبروألا

 مهنيد عم نيملسملا ةبرجت تناك فيكف ءاهنيد عم ابروأ ةبرجت ىه هذه تناك اذإ

 !؟نامزلا نم ةرتفلا تاذ ىف

 لهجلا كانه ناك ثيحو .رونلا انه ناك مالظلا كانه ناك ثيحف !ةيبروألا ةبرجتلا

 ىضتقا ثيحو !هاجتا لك ىف ةراوملا ةكرحلاو ةيباجيإلا انه تناك دوكرلاو ةيبلسلا

 نأو «ةرخآلا ةعرزم ايندلا نأ انه راعشلا ناك ايندلا ةايحلا لامهإ كانه ةرخآلل لمعلا

 ىف ناسنإلا دوجو نم ىسيئر فده ىه ىنابرلا جهنم لا ىضتقمب ضرألا ةرامع

 ناك «ناسنإلا» ريقحت لالخ نم متي كانه هميظعتو هللا سيدقت ناك ثيحو . ضرألا
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 ! للا قلخ نم ریثک ىلع هلیضفتو ناسنإلا مرکت لالخ نم متی انه همیظعتو هسیدقت
 انه حورلا ريهطت ناك اهعمقو دسجلا عزاون تبكب متي كانه حورلا ريهطت ناك ثيحو
 اقفو «هلك دسجلا طاشناهيف اب ءاهبناوج عيمج ىف ءاهلك ةايحلا ةسراممب متي

 لالخ نم آل ىباجيأإلا طاشنلا لالخ نم «سفنلا ةيكزت» متتف ءةينابرلا ميلاعتلل

 ۰ ! طاشنلا نع عانتمالا

 ىتلا ةرتفلا تاذ ىف « خيراتلا تاراضح ىهزأ نم ةيمالسإ ةراضح تماق كلذلو
 عفادلا وه ةراضحلا كلتب ابروأ كاكتحا ناك لب ‹تاملظلا ىف شيعت ابروآ تناک

 : تاملظلا نم جورخلل رابجلا اهيعسو ءابروأ ةضهنل ىسيئرلا

 : Making of Hua rity» ةيناسنإإلا ءانب» باتك ىف تلوفيرب لوقي

 نكلو «ثيدحلا ملاعلا ىلع “'ةيبرعلا ةراضحلا هب تداج ام مهأ ملعلا ناك دقل»
 مل اينابسإ ىف برعلا ةفاقث اهتدلو ىتلا ةيرقبعلا نإ . . جضنلا ةئيطب تناك هرامث
 بحس ءارو ةراضحلا كلت ءافتخا ىلع ليوط تقو دعب الإ اهناوفنع ىف ضهنت

 ةروكاب تثعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارثؤم نم ةريثك ىرحخا تارثؤم نإ لب . مالظلا

 ىحأون نم ةدحاو ةيحان ةمث سيل هنأ نم مغرلا ىلعف . ةيبروألا ةايحلا ىلإ اهتعشأ

 ‹«ةعطأق ةروصب ةيمالسإلا ةفاقثلا تارثؤم ىلإ اهعاجرإ نكيو الإ ىبروألا راهدزالا

 ىتلا ةفاطلا كلت ةأشن ىف نوكت ام مهأو «نوكت ام حضوأ دجوت تارثؤملا هذه نإف

 ىف ىأ «هراهدزال ىوقلا ردصملا ىفو ءةتباث ةزيامتم ةوق نم ثيدحل ا ملاعلل ام نوكت

 .'ىملعلا ثحبلا حورو ةيعيبطلا مولعلا

 :'(كلذك سيل هللا» اهباتك ىف ةينالألا ةملاعلا هكنوه ديرجيز :لوقتو

 ىلع قرشت هللا سمش)» انباتك یف انضفأ امك -بير الب راص دق ىبرعلا ملاعلا نِإ»

 لاوحألا نم لاحب برعلا ددرتي ملو اذه . ةيوضعلا ءايميكلا مولع سسؤم -«برغلا

 مظعم ناكو  ةيبيرجتلا ةيبرحلا دقنلا ريياعمل اهعاضخإو ةينانويلا ضورفلا ناحتما ىف

 )١( كلذ دعب نيب امك ةيمالسإلا دصقي .

 . ٠٤۹ ص «دومحم سابع ةمجرت «لابقإ دمحم «ینیدلا رکفلا دیدجت» باتک نع (۲)

 هفصيامك سيل نيملسملا هلإ نأ دصقت ةفلؤملا لعلو ةيناملألا ةغللا نم باتكلا ناونع مجرتملا مجرت اذكه (۳)

 . نويبرغلا
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 ‹براجتلاو تارابتخالا نم ديدعلو -نيمختلا ىوس هل ساسأ ال ضورقلا هذه

 انه ىفتكن نأ سأب الو «ةئطاخلا ةيملعلا ضورفلا كلت نم تائمو تائم اوبوصو

 : اهنم ةثالثب

 أ «فيطللادبع ىبرعلا حرشملا امهنيب نيذللا سونيلاج ىأطخ ١

 .امهبوص دقو «ىبويألا نيدلا

 ةسائر ىف فيطللادبع فلخ ىذلا سيفنلا نبا دي ىلع « ضحم لايخ اهن

 . ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا هفاشتكاب اهايإ هبيوصتو ‹ةرهاقلاب ىفشتسملا

 ىلع اهرون طلست نيعلا نأ ةمعازلا  سوميلطبو (سديلقإ) ديلقإ ىتيرظن اطخ ۳

 ملع سسؤم مثيهلا نبا تايرصبلا ملاعل ىرقبعلا بيوصتلاب ‹تايئرملا

 «تايرصبلا ملع ىف ةديدع نيناوقو تايرظن عضو ىذلاو «ىبيرجتلا تايرصبلا
 ىتلا سسألا كلذ ىف اب «ةعشألا لوح ةلماك نوكت داكت ةيرظن ابروأل اًمدقم

 ريوصتلا ةلآو ءايارملا عاونأ ةفاكو «رهاجملاو تاسدعلا مادختسا اهيلع موقي

 . كلذ ريغو ةيبرهكلا ءوضلا تافاشكو ىسمشلا ميتعتلاب

 : ةيلاتلا

 سدقملا تيب جاجحو ةيبيلصلا بورحلا ناسرفو راجتلاو نفسلا قيرط نع
 . ىراصنلل ةسدقملا نكامألاو

 « عاطقنا نود اماع نيسمخو نيتتام برعلا مكحل اهعوضخ نابإ ةيبرعلا ةيلقص

 . نفواتش نهوه لآ نم كيردرف رصيقلا اهيف ربكألا برعلا قيدص قيرط نعو
 . ماع ةئاغامث برعلل اتعضخ ثيح (سلدنألا) لاغتربلاو اينابسإ

 .ةيبرعلا ةلطيلط ىف ايلعلا ةمجرتلا ةسردم تامجرتم

 .راجتلاو جاجحلاو

۱۹ 



 نييضايرو نييئايميكو ءابطأ نم برعلا ءاملع تازاجنإ نإف اًقح ليقامكو
 ةسينكلا ءابآ ماكحإ نابإ ابرو ىلإ تلصو ىتلا «ةينغلا مهتاعرتخمو نييكلفو

 ابروأ ىلع لطه دق كلذ لك ءًاوسآ ىلإ ىس نم اهفلخت دادزيل اهيلع مهتضبق
 «ةددعتم حاون نم كلذ نابإ اهبصخو ءانورق اهايحأف ةتيملا ىضارألا ىلع ثيغلاك

 . '«اهب ةصاخل ا اهثوحب رشابت ىكل ايوق اعفد اهعفدو

 : «Medز ء21 1ء14" ىطسولا نورقلا مالسإ» هباتك ىف موابينورج لوق لوقیو

 «مهسب مالسإلا اهيف برضي مل ةيناسنإلا ةربخلا نيدايم نم ناديم ةمث سيلو»
 ةيودألاو ريقاقعلاو ءةبرشألاو ةمعطألا ةمثف . ىنغ اهيف ةيبرغلا ديلاقتلا ةورث دزي ملو

 كلذ دعب مث «ةيرحبلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا نونفلاو ءاهشوقنو عوردلاو حالسلاو
 كلفلا ىف ةديدعلا تاحلطصملا ىف ثيدحلا كنع عدو «ةينفلا تاعوضوملاو قاوذألا

 دفنتست كلذ لك ىف مالسإإلا ةمهاسمل لماكلا ىدملا ىلع لدت ةمئاق نإف -ةضايرلاو

 ملاعلا دوجو سفن نإو . مامتلا ةجرد ديعب نم ولو غلبت نأ نود ةدع تاحفص

 تناكو .ةيبروألا ةراضحلاو ىبروألا خيراتلا غوص ىف ريب رثا هل ناک یمالسإلا

 روصعلا ىف ناسنإلا اهيلع مدقأ ةرماخم مظعأ ىحاونلا نم ريثك نم ةيبيلصلا بورحلا
 ةفسلفو ةيرعشلا ةليخألاو ىمالسإلا صصقلا نأ كلذ .ارثأ اهدعبأو ىطسولا

 اهراثآ اهعيمج تكرت دق « ةيمالسإلا ةيفوصلا بهاذملا ةءارجو ةيمالسإلا تايبيغلا

 مظعأو توهاللا تالاجر مظعأ نأ كش الو . ىطسولا نورقلا ىف برغلا دالبب

 ىتيحان ىف لضفلا ربكأب مالسإلل نونيدم ةيبروألا ىطسولا نورقلا ىف ءارعشلا

 . .(٠" .اعيمج ةداملاو ماهلإلا
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 ةقارشإلاو ابروأ ىف ىطسولا نورقلا مالظ نيب مخض قراف كانه ناك دقف نذإ

 . .ماهفألا ىلع ضمغي ال كلذ ريسفتو .ةرتفلا تاذ ىف مالسإلل ةمخضلا

 ةعبطلا ‹ةرهاقلاب قورشلا راد رشن ‹«بيرغ دمحم بیرغ .د ةمجرت «كلذك سيل هللا» باتك نع (۱)

 .۸۲ ۸١ ص «م ۱۹۱۵ -۔ھ۱٤۱ ٩ ماع یلوألا

 « ۱۹٥٦ ةنس ةرهاقلاب رصم ةبتكم عبط «مالسإللا ةراضح» ناونعب ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت (۲)

 . ٤٥ ص

0 



 بعوتسا دق مالسإإلا نأ انباسح ىف عضنلو . .رشبلا ةيعون ىف قرافلا نكي مل

 ‹«نيملسم مهلك اوراص ۔اهتاذ ابروأ نم اهضعب  ةفلتخم اسانجأو ةفلتخم ابوعش

 مهضعب ظفتحا ءاوس «ةيبرعلا ىه اهنع ثدحتن ىتلا ةرتفلا كلت ىف مهتخل تناكو

 . .اهباوظفتحي مل وأ ةيلصألا مهتاغلب

 . . نيدلا لوانت ةقيرط ىف قرافلا ناك اغنإ

 نلودهتجیو «مهنيد سانلا نوملعي ءاهقفو ءاملع هيف اغنإ هيف ةناهك ال نيد انهف

  اغنإو مهل ةسادق ال «ةبئادلا ةايحلا ةكرح ةبكاومل داهتجالا نيدايم نم مهل حيبأ اميف

 ةقالعف ‹«برلاو دبعلا نيب مهل ةطاسو الو ‹مهملع ردق ىلعو «مهملعل نورقوي مه

 نم ًأشني نأل لاجم ال مث نمو «حلاصلا لمعلا الإ اهيف طيسو ال ةرشابم مهبرب دابعلا

 وأ یملع وا یسایس وا یلام وأ یحور نایغط مهتمهمب مهمایق نمو «مهدوجو

 مظنتف فراولا اهلظب قلخلا لظتسي ضرألا عقاو ىف ةقبطم ةينابر ةعيرشو «"هنوئش
 . .لادتعاو نزاوت ىف ةايحلا طشانم لك نوسرامي مهقلطتو « مهتايح مهل

 . . لبق نم انفصو امك لاوحألا تناك كانهو

 . كانه ثدح امو انه ثدح ام نيب راسملا فلتخي نأ ايقطنمو ايهيدب ناكو

 ناونع تحت نيفلتخملا نيراسملا نيب عَمْجي نأ باجعلا بجمعلا نم نإف كلذل
 ! !ءامسألا نم كلذ هباش ام وأ «ىطسولا نورقلا ركف» وأ «ةيطسورقلا» ىمسي دحاو

 !؟ةيعوضوملا نيأ !؟قطنملا نيأ

 !؟دحاو فصوب نافصويف دوسألاو ضيبألا عمتجي فيك

 !؟ىمسملا فالتخا عم دحاو مسا ىف مالظلاو رونلا عمتجي فيك

 .(ةينالقعلا» ناونعب مداق لصف ىف ةطقنلا هذه نع ثدحتنس (1)
 ظفل نومدختسيف نوئطخي سانلا ضعبو . مسالا هيلع قلطي ىذلا ءىشلا وآ صخشلا وه ىمسملا (۲)

 . مسالا ظفل نم الدب ىمسملا

۲۱١ 



 ةنيعم صئاصخ تاذ ةماع ةلاح «ىطسولا نورقلا ركف» وأ «ةيطسورقلا» تسيل

 نإ لاقي ىتح «ةفلتخم تاقوأ ىف وأ تاقوألا نم تقو ىف اهلك ةيرشبلل ضرعت

 ةقيرطب ركفي وأ «ىطسولا نورقلا ةلاح شيعي ىنالفلا صخشلا وأ ىنالفلا دلبلا

 اهفحي ىطسو نورق كانهف . . ىطسولا نورقلا ىلإ ةدوعلا ديري وأ « ىطسولا نورقلا

 ىحورلا نايغطلا اهمعي ىطسو نورق .رونلااهفحياهل ةيزاوم نورقو «مالظلا
 حماستو قالطنا ىف شيعت ةيزاوم نورقو ‹ىداصتقالاو ىسايسلاو ىرکفلاو ىلاملاو

 انايحأ روصق نم مهيف ام عم رشبلل حاتي ام دودح ىف) ةيركفو ةيحور ةحوبحبو
 !؟ةدوع ةيأو ؟ركف ىأو ؟نورق ةيأف (انايحأ طبخعتو انايحأ فارحناو

 نورقلاو «ةملظملا ةيبروألا ىطسولا نورقلا : لاقيف !همساب ىمسم لك ىمسي اغإ
 لكل ددحيو !اهتراضح ىف ةورذلا تغلب ىتلا ةرضحتملا ةقرشملا ةرينملا ةيمالسإللا

 ‹ةملظملا ةيبروألا ىطسولا نورقلا ركف ىلإ ةدوعلا ديري نالف :لاقيف !ههاجتا ركف

 ! ةئيضملا ةيمالسإلا نورقلا ركف ىلإ ةدوعلا ديري نالفو

 ىلع ءاهنم ارورغ هلك ىرشبلا خيراتلا ىلع ةصاخل ا اهتحالطصم ابرو قلطت اغإ

 ىه اهتاروطتو اهلاوحأو «ملاعلا خيرات وه اهخيراتو «ملاعلا ىه ابروأ نأ رابتعا
 . .هتاروطتو ملاعلا لاوحأ

 !؟..نحنامأ

 انخيرات اهب فصنف مهتاميمعتو مهتاحلطصمو مهربياعم ذختن نأ انل زاج فيك
 «مهخيرات ريغ انخيراتو «مهلاوحأ ريغ انلاوحأ امنيب « ىخيراتلا انراسمو انتراضحو

 ! ؟هتافارحنا وأ هتاماقتسا وأ «هتاضافخنا وا هتاعافترا یف ءاوس

 !هب اورعشي مل مأ كلذب اورعش . . ىركفلا وزغلا ريثأتب كلذ «انوفقثم» لعفي اغإ

 . .ءاشت ام اهنيد ىف لوقت ةرح ىهو . . لوقت ام اهنيد ىف لوقت ابروأ نإ

 «هب اوكسمتي و مالسإلا ىلإ اوعجري نأ نيملسملل ديرت ال رخآ بناج نم ابروأو
 وأ - نحن لوقن امك  مهيف ةلصأتملا ةيبيلصلا حورلا وه كلذ ىلإ مهل عفادلا ناكءاوس

 لوقيامك -تاراضحلا عارص ناك وأمه نومعزي امك -ةيداصتقالا حلاصملا ناك

 ةوحصلا ةبراحم ىلإ نرقلااذهو ىضاملا نرقلا لالخ تعس كلذلو  نوتجنتنه

۲۲ 



 هنم سانلا ريفنتل مالسأإلا ةروص هيوشت كلذ ىف اب ‹برحلا لئاسو لكب ةيمالسإلا

 . هيلإ ةدوعلا نع مهدصو

 نم ةقرشملا ةيمالسإلا نورقلا خيرات ىلع ىَّمضي نأ ريفنتلاو هيوشتلا لئاسو نمو

 نوديري نيذلا نإ :لاقي مث «ةملظملا ىطسولا ابروأ نورق ىلع ىفضي ام فاصوألا
 اهل ايو . . ةملظملا ىطسولا نورقلا تاملظ ىلإ ةدوعلا نوديري مالسأإإلا ىلإ ةدوعلا

 !!تاملظ نم

 ريغب وأ ملعب «نوفقغملا» اهيف عقيو . . ىركفلا وزغلا اهدمعتي ةطلاغم نم اهل ايو

 !ملع

 ! شاقنلل تبثت ال «ةيعوضوملا»و («ةيملعلا»

 خيراتلا تاوطخ ىلإ دوعنو

 . . تاهاجتالا لك یف افراج ايروأ ىلع مالسإإلا ريثأت ناک دقل

 : افنآ هيلإ راشملا هباتك ىف موابينورج لوقي

 ثارتلل مھنم اراثیإ ےدقلا مھٹارت عساتلا نرقلا ىف نويحيسملا نابسإلا لمه دقلو»

 اذهل ٤ ۸٥ ةنس ىف ىسأي-”بصعتملا ىحيسملا بتاكلا ۔«ورافلأ» اذهو «ىبرعلا

 مهصصقو برعلا راعشأل نويحيسملا ىناوخإ برطي :لوقيف ءاريرم ىس هاجتالا
 ىلع لوصحلل لب ءاهديتفتل ال نييدمحملا ةفسالفلاو ءاهقفلا بتك نوسردي مهف

 ىلع ةينيتاللا تاقيلعتلا ارقي "ايناملع مويلا دجت نيأف . قيشر حيحص ىبرع بولسأ
 نإ !افسأاو ؟لسرلاو ءايبنألا بتكو ليجنإلا سردي ىذلا كلذ نيأو ؟ةسدقملا بتكلا

 ةغل ةيأ الو بدأ ىآب ملع ىلع اوسيل «بهاوم سانلا زربأ مه نيذلا نييحيسملا بابش

 اهنم نوعمجي مهو «فغشو ةفهلب اهنوسرديو برعلا بتك نوأرقي مهف . ةيبرعلا ريغ
 ثارت حدمب ناکم لک یف نوغرتیل مهنإو ءةظهاب تاقفن مهفلكت ةلماك تابتكم

 !ایحیسم سیلو یدوهی موابینورج نآ یسنن ال (0)
 . ةينيدلا مولعلا ىف صصختتملا ريغ صخشلا دصقي (۲)

۳ 



 بتكلا تركذ اذإ ةيارز ىف نوجتحي ىرخألا ةيحانلا نم مهارتل كنإو .برعلا
 نويحيسملا ىسن دقل !هابلق رحاوف . مهتافتلاب ةريدج ريغ تافلؤملا كلت نأب ةيحيسملا

 قيدص ىلإ ةلاسر ءاشنإ ىلع رداق فلألا ىف دحاو مهنم دجوي داكي الو «مهتخل

 نأ عيطتسي نم مهنم مكف « ةيبرعلاب ةباتك رمألا ىعدتسا اذإ نكلو !ةميقتسم ةينيتالب
 ام رعشلا نم ضرقي دق لب «ةقاشرلا نم نوكي ام مظعأب ةغللا كلت ىف هسفن نع ربعي

 . !(٠ مهسفنأ برعلا رعش همظن ةحص ىف قوفي

 ابرو ىف ايراس ناك دقف «سلدنألا ىف اروصحم فراجل ا ريثأتلا اذه نكي ملو

 . تاجردلا ىف فالتخا عم اهلك

 : زيو ىناطيربلا خرؤملا لوقي

 سداسلا نرقلا حتتفم ىف ملاعلا ىلإ رظني نأ ةذافن ةريصب ىذ لجرل ًايهت ول»

 ملاعلا اهدعب ثبلي ال «ةليلق لايجأ ةعضب الإ ىضمت نل هنأ جتنتسي ناك هلعلف «رشع

 . ٠" . .ايمالسإ حبصأ ابرو ءايلوغم حبصي نأ عمجأ

 ! لاحلا ةعيبطب ابروآ لمشي عمجأ ملاعلاو

 ۔تماقف ءدحلا زواج اجاعزإ ةيبروألا ةسينكلا جعزأ دق فراجل ا ريثأتلا اذه نكلو

 لئاسولا لعفأ نم ناكو .برحلا لئاسو لكب ىمالسإلا ريثأتلا براحت ۔ةوارضب

 ةفورعملا اهعئاظف لكب < «شيتفتلا مكاحم :ديدحتلا هجو ىلع ناتنثا ناتليسو

 ىلإ اومدق نيذلا ءاهئابدأو اهئارعشو ةسينكلا باتك دي ىلع مالسإلا ةروص هيوشتو

 . سوفنلا اهنم زئمشت نيملسملاو مالسإلا نع ةروص ابروأ

 ةيوركب اولاق مهنأل ءايحأ ءاملعلا قارحإ نأ ىلوألا ةليسولا ىلإ ةبسنلاب - ركذنلو
 دنع ةفورعم ضرألا ةيورك تناك دقف . ةيراضلا ةلمحلا هذه نم اءزج ناك ضرأللا

 لقتنا مهنمو ۔ىداليملا رشاعلا - لقألا ىلع ىرجهلا عبارلا نرقلا ذنم نيملسملا ءاملع

 مهل ةسينكلا برح تناكف < ةينيتاللا ىلإ مهبتك تمجرت نيح ابرو ءاملع ىلإ ملعلا
 . مالسإلا دض ةيبيلصلا برحلا نم اءزج ةيشحولا كلتب

 قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت «مالسإلا ةراضح ناونعب مجرتملا (ىطسولا روصعلا مالسإ» باتك نع (1)

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۸١-۸۲ ص ‹«دیواج

 . ٩٦1 ص ۳ج «قباس عجرم «ةيناسنإلا خيرات ملاعم» باتك نع (۲)

۲٤ 



 ةرتفلا كلت ىف نييبروألا تاباتك ىف رشتنا ام ةيناثلا ةليسولا ىلإ ةبسنلاب  ركذنلو

 «حافسلا «باذكلا ىبنلاب هفصوو ملسو هيلع هللأ ىلص لوسرلل ءىذب بس نم

 ‹ةنصارقلاو «ةرباربلاب نيملسملا فصوو !حيسملا ودع «ىناوهشلا ءءامدلل شطعتملا

 . خلإ . . نيحافسلاو

 . .مالسإلا نع ابرو داعبإ ىف-كش الو ۔ناتليسولا تحجنو

 !ةريطخ تناك جئاتنلا نكلو

 ىفو ةيبيلصلا بورحلا ىف نيملسملاب اهكاكتحإا ةجيتنابروأ تكردأ دقل
 لامشلاو ةيلقصو سلدنألا ىف ةيمالسإلا تاعماجلا ىفو ةيراجتلا تاقالعلا

 هتسرام ىذلا اهنايغطب ةسينكلا اهيلع تنج مك ۔نيملسملا دالب نم اهريغو ىقيرفإلا
 «ةسينكلا كلت لظ ىف اهتايح نع امامت فلتخت ةايحلل ةروص كانه نأو «نيدلا مساب

 لاق امك -تبغرو «همساب اهنايغط ةسينكلا تسرام ىذلا نيدلا ىلع درمتت تأدبف

 انرشأ ىذلا فنعلاب ةبغرلا هذه دض تفقو ةسبنكلا نكلو مالسإلا ىف زليو

 ىنأمورلا ىقيرغإلا اهثارت ىلع تأفكناف ««نيدلا» باب ابروأ هجو ىف قلغناف «هيلإ

Roman-c0عrاGنيدلا عم ةموصحخ ىف ‹اهتضهنأل ةيركفلا تام وقملا هنم دمتست  ! 

 .ةلئاه تايبلسو «ةمخض تايباجيإ نم اجيزم . . ةضهنلا تدلو اذكهو

 نم ةدمتسم ۔مهسفنأ نويبرغلا باّتكلا ركذي امك تناك دقف اهتايباجيإ امأف

 تاقامح اهردصم «ةتحب ةيلحم ةعانصف اهتايبلس امأو .ةحضاو ةيمالسإ لوصأ

 الماع تناك نيترتفلا اتلك ىفف «لعفلا در ةرتف ىف وأ لعفلا ةرتف ىف ءاوس ةسينكلا

 !نيدلا نم ارفنم

 . نيدلا عم ةموصخلا وه تايبلسلا كلت زربأ

 سيل مدقتلاو نيدلا نيبو «ةراضحلاو نيدلا نيبو ءملعلاو نيدلا نيب ءادعلا نإ

 ةبرجتلا ءوس هببس «تحب ىبروأ ضرم وه اغإ «ةيرشبلا ةايحلا لوصأ نم الصأ
 تسرام دقلو . .اهلالخ نم نيدلا تسرامو «نيدلا لظ ىف اهتسرام ىتلا ةيبروألا

 هيف نكت مل «طيحملا ىلإ طيحملا نم دتما عساو قاطن ىلع ىرخأ ةبرجت ةيرشبلا
 ناك لب «مدقتلاو نيدلا نيب وأ «ةراضحلاو نيدلا نيب وأ «ملعلاو نيدلا نيب ةوادع
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 ىف اهيف شيعت ابروأ تناك ىتلا ةرتفلا تاذ ىف «مالسإللا عم نيملسملا ةبرجت ىه
 . ةينيدلا اهتبرجت لالخ نم تاملظلا

 ابرو ىف «ةضهنلا» تناك دقف  ةتحب ةيبروأ ةيضق ىهو  ةسينكلا تاقامح الولو

 .ةرطفلا ىف زوكرم رمأ نيدلاف . نيدلا عم ءادع ىلع موقت الأ ةنيمق

 رتكأ نكو مّيقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبت ال اهيَلع سالا رطف يملا هللا ترطف طل
 ١١(. ةيآ نم :مورلا ةروس) « نوملعي ال سانلا

 لاوحأ نيسحتل ضرألاو ءامسلا تاقاط ريخست ىف ةبغرلاو «ملعلا ىف ةبغرلاو

 : ةرطفلا ىف زوكرم رمأ ضرألا ىلع رشبلا

 ٦١( ةيآ نم :دوه ةروس) ( اهيف مكر معتساو ضرألا نم مكأشن وه ]ل

 :ةيثاجلا ةروس) ( هنم اعيمج ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام مكل رسو

 ١۳(. :ةيآلا

 ًراصبألاو عمّسلا مكل لعجو ايش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو

 .(۷۸ :ةيآلا : لحنلا ةروس) 4 نوركشت مكّلعل ةدئفألاو

 اضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآ راهتلاو ليلا انلعجو ل

 ٠١(. :ةيآلا :ءارسإلا ةروس) ( باسحلاو نيتسلا ددع اوملعتلو مكبر نم

 ةروس) € ملي مل ام ناسنإلا مَع © ملقْلاب مْلع يذلا © مركألا كبرو ارقا ل
 ٠١(. ۳ : تايآلا : قلعلا

 دسفي نأ الإ «ضعب عم اهضعب رفانتي الو ضقانتت ال هللا اهقلخ امك ۔ةرطفلاو

 . فارحنالا ثدحيو ‹ضرملا ثدحي ذٹدنعف ءاهيلإ مدقي ىذلا ءاذغلا

 امهالکو یس امهالک ‹«نيبقاعتم نيردصم نم ابروأ ىلإ ضرملا ءاج دقلو
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 نم سانلا رفن ام ملاظملاو ملظلا نم ثدح ةسينكلا اهيف ترطيس ىتلا ةرتفلا ىفف

 ثعب نم اشن «ديدج لماع لوألا لماعلا ىلإ فيضأ ةضهنلا ةرتف ىفو . نيدلا

 ةقالعلا ريوصتب خيراتلا تاينثو نيب تصتخا ىتلا «ةرفاكلا ةينثولا ةيقيرغإلا حورلا

 ىكل ةهلآلا ىلع درمتي ناسنإلا : ءادعو ماصخ ةقالع اهنأ ىلع «ةهلآلا»و رشبلا نيب

 حضتي امك «ناطلسلاب درفنت ىكل هريمدتو هميطحت ىلإ ىعست ةهلآلاو «هتاذ تبثي
 . .ةسدقملا رانلا قراس «سويثيمورب» ةروطسأأ ىف ايلج

 نيط نم ةضبق نم ناسنإلا قلخ ةهلآلا هلإ «سويز» نإ لوقت ةروطسألاف
 هطبهأ مث .ةفرعملا ىلإ ةروطسألا ىف زمرت ىتلا ةسدقملا رانلا ىلع هاوس مث «ضرألا

 ناك ىتلا لهجا ةلاح ىلإ كلذب ةروطسألا زمرتو «مالظلا ىف اديحو ضرألا ىلإ

 زمري ناك ار یذلا۔(سویٹیمورب» وه یروطسا نئاک هيلع قفشاف «اهیلع ناسنإلا
 نأ ىلإ كلذب ةروطسألا زمرتو !هلإلا نم ةسدقملا رانلا هل قرسفناطيشلا ىلإ

 ماقتنالا ررقف هطخسو هلإلا ةريغ راثأ ناسنإلا ملعت نكلو . . ملعتيأدب دق ناسنإلا

 دادرتسا نع هتاذ تقولا ىف هزجع عم) ةسدقم ا رانلا قرس ىذلا سويثيمورب نمو هنم

 «راهنلا لوط هدبك لكأي رسب هلإلا هبقاع دقف سويثيمرب امأف (!هنم ةقورسملا راثلا

 اذكه «ليللا ىلإ حابصلا نم هدبك ىعريف رسنلا ىتأيف ليللا ىف ةديدج دبك هل تبنتو
 زمري ىذلا «(سويثيميبيإ» ةروطسألا ىف همساو) ناسنإلا امأو . ىدبأ باذع ىف

 زمرتو «ارودناپ» ةروطسألا ىف اهمسا) ىثنآ ةقولخم هيلإ هلإلا لسرأ دقف (مدآ ىلإ

 حتف املف «ةيده اًقودنص اهعم لسرأو «هتدحو ىف هسنؤت نأ ةجحب (ءاوح ىلإ
 هجو تألمو قودنصلا نم رورشلا ترثانتف ءرورشلاب ءولمم وه اذإ قودنصلا
 !ضرألا

 تثدحأ ىتلا ىه ۔اهتاقامحو ةسينكلا ليعافأ ىلإ ةفاضإلاب ۔ةثيبخلا حورلا هذه

 اميف هللا نم الدب ناسنإلا هيلأت ىلإ ىدأ ىذلاو «ةضهنلا بحاص ىذلا بالقنالا

 حورلاب هل ةقالع الو «1٨نهمنئإ») «ىناسنأإإلا هاجتالاب» ةضهنلا تايبدأ یف فرعی

 نم الدب «ناسنإلا» نم ةفرعملا ذخأ هانعم امنإ ءاهب نوعودخملا نظيامك ةيناسنإلا

 !ىنابرلا ردصملا

 ةيبروألا «ةراضحلا» ىف ىدأ ىذلا وه تحب ىبروأ ضرم وهو-ضرملااذه
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 ‹هيلع قييضتلاو هتدراطم ىلإ ىعسلاو « نيدلل فينعلا ءادعلا كلذ ىلإ ةرصاعملا

 حبصي ثيحب «هيلع لماكلا ءاضقل | رسيتي مل اذإ عاطتسم دح ىصقأ ىلإ هميجحتو
 !ةايحلا عقاوب اهل ةلص الو «بلقلا اهلحم «برلاو دبعلا نيب هتقالع

 ام اهنيدب لعفتو «ءاشت ام اهنيد ىف لوقت ةرح ابروأ نإ :لوقن ىرخأ ةرمو
 عبتن ايرذج افالتخا نيدلا عم انتبرجت تفلتخا نيذلا نحن انلاب ام نكلو . .ءاشت

 !هانلخد بض رحج اولخد اذإ ىتح « عارذب اعارذو ربشب اربش مهننس

 . .ةضهنلا كلت ىف ةديحولا ةيبلسلا وه نيدلا عم ءادعلا نكي ملو

 دسجلا ةدابعو «'لقعلا ةدابع ةيقيرغإلا ةينثولا اهتساكتن | نم ابروأ تثرو دقف
 ذئاذل ةروص ىف دسجلا ةدابع ةينامورلا ةينثولا نم تثرو امك «راع نف ةروص ىف
 ىركسعلا رامعتسالا ىف تلثمت امك «نيرخآلا لالذإو ةرطيسلا ةوهشو «ةيسح

 ددهت ىتلا (ةلوعلا» وه اهروص رخآو . .ةرتف ىداصتقالا رامعتسالا مث «ةرتف

 ! ضرألا لك حاستكاب

 «ايناسنإ» اثارت تسيلو . . ةتحب ةيبروأ لاوحأو . .ةتحب ةيبروأ ضارمأ اهلك كلت
 وزخلا مهب غلبي «انيفقشم» لاب امف . .ناسنإ وه ثيح نم «ناسنأإلا» نايك نم اعبان

 دقو «مهريغ نويعب ءايشألا ىلإ اورظني نأ نوملعي ال وأ نوملعي ثيح نم ىركفلا
 ضيبألا نيب «رشلاو ريخلا نيب اهب زيمن نأ عيطتسن ةلقتسم انويع انل هللا بهو

 !؟رونلاو تاملظلا نيبو «دوسألاو

 نورقلا نأل . . ىطسولا نورقلا ىلإ انب اودوعت ال :ءاشت امك خرصت نأ ابروأل
 . مالظلاو ملظلا ىه اهتبرجت ىف ىطسولا

 ةك ر حلاو طاشللاب ةراوملا ةحتفتملا ةقرشملا ةيحلا انتبرجت ىلإ دوعن ال اذاملف نحن امأ

 ! ؟هاجتا لک یف

 . (ةينالقعلا» لصف ىف ةطقنلا هذه نع ثدحتتنس (۱)
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 ‹تاينقتلاو ‹تاعرتخللاو «ىملعلا مدقتلاو :لوقي جذاس خراص خرصيس

 |! ؟نیدلا لإ عوجرلا لیس یف لک اذه ودهن له ۰ ؛تامولملا دوو

 لا هتقیقح لع هانسرامو ءانیعو نیح لبق نم انعقد ىذلا وه مالسإلا سيل

 !؟ضرألا ىف نيكمتلاو ةوقلا عم ‹ىراضحلا مدقتلاو « ىملعلا مدقتلا

 رومألا ذخأي ناسنإ الو «لقاع اهدنع فقي نأ قحتست ال ةجذاسلا ىوعدلا كلت
 .«ةثادحلا» نع انشيدح ىف اهيلإ دوعنس انك نإو «دحلا ذخأم

 ةحتفتملا ةرينتسملا ةيمالسإلا نورقلا كلت حور ىلإ ةدوعلاب طقف ىدانن ال اننإ

 زورق یخ ور ىلا ةدوما رهو لذ ند مما وج ام یا رجعت یی و

 .(0ىرق نورقلا ريخ» ٠١٠١) ةيآلا نارمع لآ ةروس) ( سال تجرأ ةا

 هلوسر ةنسو هللا باتك : ةيفاصلا هلوصأ ىف ىفاصلا ريخلا ىلإ دوعن نأ ديرن

 4 ميحرلا زيزعلا وهو ءاشي نم رصني هللا رصنب © نونمؤملا حرفي ذشمويو
 ٤-١(. نم ناتيآلا :مورلا ةروس)

 . یراخبلا هج رخآ (۱)
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 (ةيطارقويثلا) ةينيدلا ةموكحلا

 ةعمسلا ةئيس ةموكح «ةينيدلا ةموكحلا» مساب مجرتت ىتلا «ةيطارقويثلا» ةموكحلا

 لثمتت امك ءاهتاملظو ةيبروألا ةسينكلا ملاظم لك اهيف لثمتت « ىبروألا خيراتلا ىف

 دومجو «سانلا ىلع قييضتو «ركفلا ىلع رجح نم ءاهتاقامحو اهمئارج اهيف

 نم تافلاخم ا وأ ءاطخألل ديصتو «لطابلاب سانلل ماهتاو «فنعو ةوسقو «تبكو
 «مدلا رادهإ دح ىلإ اًتايحأ لصي ىذلا باقعلا ةلئاط تحت سانلاب عاقيإلا لجأ

 نهذ ىف «ةيطارقويثلا» ةموكحلا نرتقتو . .داحلإلاو رفكلا ةمهتب ءايحأ سانلا قرحو
 ىطسولا نورقلا ىف عئاظفلا نم اهبحاص امو «شيتفتلا مكاحمب ىبروألا ناسنإلا

 .ةملظملا ةيبروألا

 هللا لزنآ اب مكحت ىتلا ةيمالسإإلا ةموكحلا فصو ىلإ اندنع «نوفقثملا» دمعيو

 ةموكحلا عئاظف لك اهب اوقصليل «ةيطارقويث» ةموكح وأ «ةينيد ةموكح اهنأب

 مهفصوب ءاهيلإ نيعادلا نمو اهنم سانلا اورفنيو ءاهتاعانشو ةيبروألا ةيطارقويثلا
 . ةملظملا ىطس ولا نورقلا ىلإ انوعج ري نأ نوديري «نييمالظ»

 . ىعو ريغب وأ مهنم ىعوب «نوفقثملا» كئلوأ اهيف عقي ىتلا ةطلاغملا نمكت انهو

 قدصي له ىرثل «ىعوضوملا» «ىملعلا» ثحبلا ءوده ىف رمألا ىف رظننلف
 اهنأ ىنعم «ةيناسنإ» ةبرجت ابروأ ةبرجت تناك لهو ؟سايقلا حلصي لهو ؟فصولا
 ىرحألاب وأ «ةصاخ ةيبروأ ةبرجت مأ «ةيرشبلا لك لمشت ةلماش ةيخيرات ةرهاظ
 ؟ىبروألا خيراتلاب اصاخ ايبروأ اضرم

 ىف ابروأ تمكح ىتلا «ةيطارقويثلا ةموكحلا» كلت ديدحتلا هجو ىلع ىهامف

 ؟ةملظملا ىطسولا اهنورق
 ۳٠۰



 مساب سانلا مكحت ةموكح .«نيدلا لاجر ةموكح» ديدحتلا هجو ىلعاهنإ

 ! هللا ةعيرش مّكحت ال هتاذ تقولا ىفو «نيدلا

 : قباسلا لصفلا ىف هانتبثأ ىذلا لوألا ال وقن ابابلا نايب ةءارق دعنلو

 ةفقاسأ نإو .اهل سيئر لوأ سرطب لوسرلا لعج نأب ةسينكلا اشن هللا نبا نإ»

 عيمج ىلع مظعألا ناطلسلاو ايلعلا ةدايسلا هل نوكت نأ بجي ضرألا رهظ ىلع

 تسيل !نوناقلا ةدايس تسيلو ابابلا ةدايس اهن ةءارقلا عيطتسي نم لكل حضاوو

 !ةعيرشلا ةدايس

 نيبو نيدلا لاجر ةموكح  ةيبروألا ةيطارقويثلا ةموكحل ا نيب ىسيئر قراف اذهو

 . هللا ةعيرش مكحت ىتلا ةيمالسإلا ةموكحلا

 ‹ ةينيدلا اهتبرجت ءوس ببسب «هلهاجتت وأ «قرافلا اذه كردت ال ابروأ تناك اذإو

 ةسرامملا فرعت ملو ««نيدلا لاجر)» قيرط نع الإ اهيف «نيدلا» فرعت مل ىتلا

 نوكت نأ ىرحأ نيملسملا نحنف «نيدلا لاجر اهايإ اهملع ىتلا ةقيرطلاب الإ ةينيدلا

 ةيرظنلا اهلوصأ ىف ءاوس ءاهساسأ نم ةفلتخم ةينيدلا انتبرجت نأل ؛ةصاخل ا انتيؤر انل

 . سايقلا حلصي ال ثيحب « ةيلمعلا اهتاقيبطت وأ

 حوسم تاذ «سوريلكإ» ةئيه هيف دجوت ال !نيد لاجر مالسإللا ىف سيل «ًءادتباف

 اطيسو اهنوك نم دمتسم «ساتلا ىلع ىحور ناطلس اهلو «ةسادق» اهلو «ةصاخ
 متي اهقيرط نع هللا بضغ نم اهبضغو « هللا اضر نم اهاضر «برلاو دبعلا نيب

 امك هيف اغإ . .ةرخآلا ىف توكلملا نم نامرحلا متي اهقيرط نعو «سانلل نارفغلا

 نكلو «مهملع ردق ىلعو «مهملعل نورقوي «ءاهقفو ءاملع  قباسلا لصفلا ىف انلق
 نم ذخؤي مهلكف «نولعفيامو نولوقياميف كلذك مهل ةمصع الو «مهل ةسادق ال

 قطني اغإ «ىوهلا نع قطني ال ىذلا « مّ هللا لوسرل ىه ةمصعلاو . دريو همالك

 . یحوی یحو نع
 ۳١



 مه ۔ ىلعألا قيفرلاب م هللا لوسر قاحتلا دعب مه ءاهقفلاو ءاملعلا ءالؤهو

 الو ‹مهسفنآ دنع نم ائيش نوعدتبي ال مهنکلو « معن ‹ نيدلا سانلا نوملعي نيذلا

 هلوسر ةنسو هللا باتك وه مالسإلا ىف «ملعلا» ردصم اغإو .ةعدب مهنم لبقت

 : ةيتاذلا هطباوض لمحي ملع وهو « مي

 ٩(. : ةيآلا رجحلا ةروس)  نوظفاح هل انإو ركذلا اتلزن نحن اإل

 . هللا دنع نم طباوضلاو « هللا دنع نم ظفحلاف

 صنلا ءازإ مهماهفأ فلتخت دقو . . نوبيصيو نوئطخي رشبلاو . .رشب ءاملعلاو

 لعفلاب ءاملعلا فلتخا دقو . ىوبنلا ثيدحلا وأ ىنآرقلا صنلا وه ناك ولو «دحاولا

 نأ نكي الو «دحأ اهيلع فلتخي مل ةيساسأ ارومأ كانه نكلو .ةريثك رومأ ىف

 نيدلا نم مولعملا» اهنآب تفرع ىتلا ىهو «دحأ مالسإلا ىفاهيلع فلتخي

 .ديحوتلا ةيضق . ةيهولألا ةيضق رومألا هذه زربأ . (ةرورضلاب

 نم نودبعت ام ® راّهَقْلا دحاولا هللا م ريخ نوُفرفَتم بابرأأ نجلا يبحاص ايل

 هلل الإ مكحلا نإ ناًطْلس نم اهب هللا لّرنأ ام مكؤابآو متنا اهومتيمس ءامسأ الإ هنود

 فسوي ةروس)  نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو مّيَقلا نيدلا كلذ هاي الإ اودبعت الأ رم

 ۰ ٤١(. ۳۹ :ةيآلا نم

 ام سانلل نيبيل هللا هلسرآ ىذلا « مّ هلوسر اهنيبو «نيدلا لّزنم اهددح «ةددحم

 : مهيلإ لزن

 لحنلا ةروس)  نوركفتي مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو إل
 ٤٤(. :ةيآلا

 : ةيساسأ ةثالث ارومأ ديحوتلا لمشيو

 . داقتعالا یف هللا دیحوت
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 . ةدابعلا ىف هللا ديحوت

 . عيرشتلا ىف هللا ديحوت

 هتیبوبرو «هلاعفأو هتافصو هتاذ یف هدرفتو ءهللا ةينادحوب مزاجلا داقتعالا : ىأ

 . هتيهولأو

 ةناعتساو حبذو ءاعدو كسنو ةاكزو مايصو ةالص نم ةدابعلا رئاعش لك هيجوتو

 . كيرش نود هدحو هللا ىلإ ةثاغتساو

 . عئارشلا نم اهريغ نود اهدحو هتعیرش میکحتو

 ٠۹(. : ةيآلا دمحم ةروس) ( هللا ًالإ هَلِإ ال هنأ ملعاف

 ۳١(. : ةيآلا ءاسنلا ةروس) ايش هب اوك رشت الو هللا اودبعاو ل

 ( نومّلعي ال نيذّلا ءاوهأ عبتت الو اهعبتاَف رْمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مت{

 ٠۸(. : ةيآلا ةيثاحلا ةروس)

 ةدئاملا ةروس) « نونقوي مول امكح هللا نم رسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ لب

 ٠١(. :ةيآلا

 م فن يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومّكحي ٰیتح نونمؤي ال كبرو الفإ
 ٠١(. : ةيآلا ءاسنلا ةروس)  اميلست اوملسيو تيضق اًمَم اجرح

 دقف «كرشلا ىف هبحاص لخديو «ناييإلا ضقني ةثالثلا هذه نم ىأب لالخإلاو

 : مهلوق نيكرشملا نع هللا ىكح

 اذهف ١(. : ةيآلا ص ةروس) ( باجع ءيش اذه نإ ادحاو الإ ةهلآلا لعجأ ل

 . داقتعالا كرش

 الو انؤابآ الو نحن ءيش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول اوك رشا نیلا لاقو

 ةدابعلا كرش امه ناذهف ٥(. : ةيآلا لحنلا ةروس) (ءيش نم هنود نم انمرح

 . عيرشتلا كرشو
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 .مالسإلا ىف اهيلع فلتخي ال ىتلا رومألا نم كلت

 عقيدقو «سانلا ةماع ىلع ىفخت دقف رومألا هذه ىف ةقيقدلا ليصافتلا امآ

 الإ اهيف عبتي الو «ليلدلا نع اهيف ثحبيف «مهسفنأ ءاملعلا نيب اهضعب ىف فالخلا

 زوجي الو فالخ عضوم تسيلف ثالثلا اياضقلا هذه لوصأ امآ . ليلدلا بحاص

 هيف فيلكتلا عقي ىذلا (ةرورضلاب نيدلا نم مولعم ا نم» اهنأل ۔فالخ اهيف نوكي نأ

 رذع سانلا نم لبقي الو ‹مههقفو مهملع ىدم نع رظنلا فرصب اعيمج سانلا ىلع

 . لب هلوسر ناسل ىلعو «لزنملا هباتك ىف سانلل هللا اهنيب نأ دعب ءاهتفلاخم ىف

 ءةدابعلا ةيضق ىف الو «داقتعالا ةيضق ىف نولداجي ال لاح ىأ ىلع نويناملعلاو

 ىف كلذ تلخدأو «نيدحلملل داحلإلا ةيرح تحابأ نإو ءامهيف لداجت ال ابرو نأل

 !«ةيصخشلا ةيرحلا» باب

 ةيضقلا ىف اندنع نويناملعلا لداجي مث نمو « عيرشتلا ةيضق ىف ابرو لداجت اغإ

 !ابروأل اعابتا

 ابروأ ىف ةيطارقويثلا ةموكحلا نإ لاقيو « قئاقحلا عيضت لدجلا طسو ىفو

 !! «نيدلاب» مكحت ةموكح لك نوكت كلذكو «امالظو املظو اداسفو ارش تناك

 اب مكحت ال «ةيندم ةموكح» داجيإو «ةسايسلا نع نيدلا ءاصقإ نم نذإ دبالف

 ! ! هللا لزنأ

 م د ا

 ةيبروألا نيزاوملا ىلع مالسإلا عضو ىف ىجهنم أطخ ىلإ ريشن نأ الوأ بحن

 ىف كلذ ابروأ تعنص دقف !نيزاوملا كلت هيلإ ريشت اب جئاتتنلا ةءارقو «ةيرشبلا
 اهتلالض ىف اهسفن عم ةيقطنم تناك اهنكلو . ءاشت ام اهنيدب لعفت ةرح ىهو «اهنيد
 هانعم امنإ «حيحص ةيضقلا ىف اهمكح نأ ءاهسفن عم ةيقطنم اهنوك ىنعم سيلو)
 سيلف ءريربتلا ىنعي ال ريسفتلاو «مكحلا كلذ ىلإ اهلوصو رسفي ام كانه نأ طقف

 (!فورظلا نكت امهم هللا مكح ىلع جورخلا رربي ام كانه

 ةينيدلا اهتبرجت تعضو مث «هللا نم الدب ناسنإلا تهلأ دق -ةضهنلا ذنم .أبروأ نإ

 زوجي ال امالظو املظ تناك اهنآ تررقف ىرشبلا اهنازيم ىلع ىطسولا نورقلا ىف
 ٤



 ىلع اهمكح ىف تباصأ . بناج ىف تأطخأو بناج ىف تباصأف «هيلإ ةدوعلا

 نأ زوجي ال ًأطخ تناك اهنأب ءاهلالخ نم نيدلا تسرامو ءاهتضاخ ىتلا ةبرجتلا

 ىلع ةنميهلا نع هداعبإ تررقف «هتاذ نيدلا ىلإ ًاطخلا ةبسن ىف تأطخأو .رركتي

 اهلحم «برلاو دبعلا نيب ةيدرف ةقالع ىف -لاوحألا نسحأ ىف-هرصحو «ةايحلا

 وأ ىعامتجالا وأ ىسايسلا عقاولا ءاوس ءةايحلا عقاوب اهل نأش الو «بلقلا

 عضن نأ انيلإ ةبسنلاب ىقطنملا ريغ نمف ناسنإلا هلؤن الو هللا هلؤن نيذلا نحن امأ
 ةيضق انهو . . تأطخأ وأ نيزاوملا هذه تباصأ ءاوس «رشبلا نيزاوم ىلع هللا نيد

 ةراشإ ىف انه لوقنانكلو ««ةينالقعلا» لصف ىف ةيضقلا هذه شقاننسو ؟ديدحبتلا

 هيلإ ىدؤي ام لكو «هملاظم لكب ابرلا حيبي ىذلا وه ىبروألا «لقعلا» سيل : ةعيرس

 ! ؟بناج نم شحاف رقفو بناج یف شحاف ینغ نم

 «ةذاش ريغو ةذاش ءاهناولآ لكب ةشحافلا حيبي ىذلا وه ىبروألا «لقعلا» سيل

 ! ؟قالخألا ىف داسفو عمتجملا ىف لالحنا نم هيلإ ىدؤت ام لكب

 اهسفن ىمست ىتلا ۔ةاغطلا نم ةسمخل حيبي ىذلا وه ىبروألا «لقعلا» سيلآ

 نع «اهاوه ريغ ىلع ناك اذإ نيبلا قحلل خوضرلا نع عنتت نأ -«ىمظعلا لودلا»

 ! ىهتنت ال ةفيحصلاو !؟توربج لك یمحیو ‹«لدع لك فقوي ىذلا «وتيقلا» قيرط

 هللا نيد نوكي نأ ناسنإلا نوهلؤي الو هللا نوهلؤي نيذلا ىلإ ةبسنلاب ىقطنملا اغإ

 مهجهانمو مهراكفأو رشبلا تافرصت هب نزوت ىذلا نازيملا وهو «لصألا وه مهدنع

 :هنع اهدعب وأ هللا نيد نم اهبرق رادقج ةبئاخ وأ ةبئاص اهنإ اهنع لاقيف «مهاؤرو

 4 طسقلاب سالا موقيل نازيملاو باتكلا مهَعم اتلزنأو تانيبلاب السر انلسرأ دقل طل
 ٠١(. :ةيآلا ديدحلا ةروس)

 مأ هلآ ؟هلإلا نم :ةيهولألا ةيضق ضخي اميف ىأ . .داقتعالا ةيحان نماذه

 ؟ناسنإلا

 ىتلا نيزاوملا كلت نم نازيم ىآ هيلع قبطني ال مالسإلاف عقاولا ةيحان نم امأو
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 تافصاوملاب «ةيجولويث» ةموكح وه الف ءاهتمظنأ ةرصاعملا ةيلهاجلا اهب سيقت

 ماظن وه الو «ىروتاتكد» ماظن وه الو ««ىطارقيد» ماظن وه الو «ةييبروألا
 احيحص اقابطنا قبطني تايچولویدبألاو مظنلا هذه نم ءىش یأ الو . .(ىلومش)»)

 ىتلاو « هللا دنع نم اهب لزن ىتلا ةصاخلا هتافصاومب «مالسإلا» وه اغنإ . مالسإلا ىلع

 الو «هردق نم ديزت ةهباشملا الف . اهنع دعتبت دقو ةيضرألا مظنلا ضعب اههباشت دق

 هسيياقم «ةينابرلا هتروصب «وه امك وه لظيو .هردق نم صقنت وأ هريضت ةفلاخلا
 فرعيل «سايقلا ةياوه هدنع تناك نمل ءاهلك ضرألا مظن هيلإ ساقتو «ةصاخلا
 !مالسإللا نم اهدعب وأ اهبرق ىدم

 مالسإ مآ ؟ىكيسالكلا مالسإلا ؟نودصقت مالسإ ى :نويناملعلا لوقيس

 مأ ىفلسلا مالسإلا ؟رصاعم مالسإ ىأو ؟رصاعملا مالسإلا مأ ؟ىطسولا روصعلا

 داري ىذلا « یناکیرمألا مالسإلا مأ :اندنع نم نحن فيضنو) !ىلاربيللا مالسإلا

 . (!؟ةقطنملا ىف هميمعت

 ‹نيقرشتسملا تاميسقت ىهف . . ءادتبا ةضوفرم تاميسقتلا هذه نإ : نحن لوقنو

 اتباث ادحاو ايش سيل هنآب ماهيإلاو «مالسإلا ةروص عييمتل مهبتك ىف اهنوثبي ىتلا

 اهلكو «ةنيابتم لاكشأو روص وه امنإ «ةصاخل ا هتافصاوم نم هيلع فرحتلا نكي
 نأ «ثيمس لوتناك درفلو» نيرصاعملا نيقرشتسملا دحأب حجبتلا غلبيو . .!مالسإ

 ةروص اهنآب كروتاتأ ايكرت ىف ىمالسإ ىنعم لكل ةبراحملا ةخراصلا ةيناملعلا ىمسي

 ثيدحو طيسوو ىكيسالك : ميسقتلا اذه نأ امك “!!مالسإلا روص نم ةديدج

 هسيبلت امأ . خيراتلا كلذ عم ايقطنم نوكي دق ءاهخيراتل ابروأ ميسقت وهو رصاعمو
 نحن انل زوجي الف ‹مهسوفن ىف تاياغل نوقرشتسملا هعنص اذإف مالسإلا خيرات ىلع

 انتاميسقتو ةصاخلا انتاحلطصم كلمن نحنو «مهتاميسقت الو مهتاحلطصم مادختسا

 ۔ىومألا دهعلا-مالسإلا ردص رصع :نوملسملا نوخرؤمل ا اهمدختسا ىتلا ةصاخلا

 ريرقت ىه ميسقتلا اذه ةيمهأو . . ةينامثعلا ةلودلا -كيلامملا رصع ۔ىسابعلا دهعلا

 . (مالسإلاو نوقرشتسملا» باتك ىف هل ةشقانم تئش نإ رظنا 1اس اہ M0 ۴انsاهر» هباتک یف (۱)
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 (ةيمالسإلا ةمألا» خيرات هنأو ‹ةفلتخملا هروصع ىف هخيراتو نيدلا اذه ةيرارمتسا

 !نوقرشتسملا هدصقي ىذلا عيولتلاو عييمتلا لباقم ىف كلذو «ةرمتسملا ةدحاولا

 ىلإ رصع نم تثدح ىمالسإلا عمتجملا رهاظم ىف اقورف كانه.نأ كش الو

 هباسح بوسحمو «ةهج نم عقاو رمأ عمتجملا رهاظم ىف فالتخالا اذهو . رصع

 . ىرخأ ةهج نم هتاذ ىمالسإللا ماظنلا ىف

 ريغتت ناسنإلا ةايح نأ نيقيلا ملع ملعي-نيدلا اذه لزنم - ىلاعتو هناحبس هللاف

 وأ هسفن تاذ ىف ءاوس ناسنإلل هللا اهبهو ىتلا رييغتلا تاودأ قيرط نع «رارمتساب

 : هعم لماعتي ىذلا ىداملا نوكلا ىف

 راصبألاو عمسلا مكل لعجو ايش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هّللاو إل

 .(۷۸ :ةيآلا لحنلا ةروس) ( نوركشت مكّلعُل ةدفألاو

 . .ةيونعملاو ةيسحلا تاودألا ىه هذه

 ةيثاجلا ةروس) ( هنم اعيمج ضرألا يف امو تاّوَمَسلا يف ام مك رحَسو

 ١١(. :ةيآلا

 مادختساب ىنابرلا ريخستلا ققحي ناسنأإللاو «ناسنإلل رخسملا نوكلا وه اذهو

 . هللا هل اهبهو ىتلا تاودألا

 ةايح ىف ةديدج لاوحأ ثودح نوكلاو ناسنإلا نيب لعافتلا اذه نع جتنيو

 ثعبم نم هب لمعلا بولطملا « هللا دنع نم لزنملا نيدلاو .ماودلا ىلع ناسنإلا

 هناحبس هلزنم هب دصقی مل ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ مب هللا لوسر

 ىلعاغإو . . ىقترت الو ومنت الو ددجتت أل ةدحاو ةروص ىلع ةايحلا ديمجت ىلاعتو

 . . ضرألا ةرامعب ناسنإلا فلك كلذ نم سكعلا

 )۱ : ةيآلا دوه ةروس) ( اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وهإل

 تاودألا مادختسا نم جتنيو «تاماخلاو تاودألا مادختسا ىضتقت ةرامعلاو

 نم ديزم ىف ملعلا اذه مادختساو «ملعلا» قیرط نع «ماودلا ىلع ديدج تاماخلاو

 . ضرألا تاوامسلا تاقاطل ىنابرلا ريخستلا قيقحت
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 هللا رطف ىتلا «ةرطفلا» ريغي ال !ةايحلا لوصأ ريغي ال ددجملا ديدحلا اذه نكلو

 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبت ال اهّيَلع سالا رطَف يا هللا تّرطف ل

 ٠١(. :ةيآلا نم مورلا ةروس) ( نوملعي ال سالا

 هللا نإ لوقنانهانكلو ‹(ةثادحلا» لصف ىف ةطقنلا هذه نع ثيدحلا د واعنسو

 :هسفن هب سوسوت ام ملعيو ناسنإلا قلخ ىذلا ميكحلا ميلعلا

 ٤(. : ةيآلا كلملا ةروس) 4 ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم معي الأ ل

 ٍلبح نم هيلا برفأ نحنو هسفت هب سوسوت ام مّلعنو ناسنإلا اتقَلَخ دقلو إل
 ٠١(. : ةيآلا ق ةروس) ( ديرولا

 نوكت ىتح ميقتست ال ضرألا ىلع ناسنإلا ةايح نأ ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 ام نيدلا اذه ىف لزنأف «هتاريغتم مكحت ىتلا ىهو «ههجوت ىتلا یه ةنيعم تباوث هل

 رييغتلا قيرط ىف هتاذ تقولا ىف فقت ال ىتلاو «ناسنإلا ةايح مظنت ىتلا تباوثلا نيب

 دسفي ىذلا فارحنالا ىف عقي الف هطبضت اهنكلو ءاهيقريو ةايحلا ىمني ىذلا ىحصلا

 .راوبلا ىلإ اهب ىدّؤيو ةايحل ا

 ىف ديحوتلا : ةثالثلا هروذجب ديحوتلا اهساسأ لب-تباوثلا هذه نيب نمو

 . عيرشتلا ىف ديحوتلاو ‹ةدابعلا ىف ديحوتلاو ءداقتعالا

 تباثلاف . ناسنإلا ةايح ىف اعم ريغتملاو تباثلا هجاوي ام ةلزنملا ةعيرشلا ىف لعجو

 كرتو «ةماع ئدابم هيف لزنأ ريغتملاو «رييغتلل ةلباق ريغ ةلصفم اماكحأ هيف لزنأ

 .دجي ريختم لك ىلع اهقيبطتل دهتجي نأ نمؤملا لقعلل

 كلذ لعجو « مئارشلا نم اهريغ نود هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا ةرورض الوأ تّبثف

 ءاسنلا ةروس) (..كومكحي ٰىتح نونمؤي ال كنرو الف] : نايإلا لوصأ نم

 1١(. :ةيآلا

 .ةرسألا تاقالعو نيسنجلا تاقالع تبثو
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 مرحتو ةقرسلا يرحتو لتقلا يرحتو رمخلا يرحتو انزلا يرحتو ابرلا رحت تبثو
 : . ريغتت ال ةتباث «ادودح» كلذ لكل لعجو «ناودعلا

 اغإ ءاهنع ثيدحلا ناكم انه سيل ةفلتخم تالاجم ىف ىرخأ ارومأ تبث امك

 امومع «تالماعملا» ىفو ةيسايسلا تاقالعلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ىف هنكلو

 طباوضب اهيف تاريغتملا طبضل دهتجي نأ نمؤملا لقعلل كرتو «ةتباثلا لوصألا ررق

 .ةعيرشلا

 . تقولا تاذ ىف اعم ةنورملاو تابثلا ةعيرشلا هذهل ققحتي اذكهو

 ۔اهيلع مكحلا ىف عجرملاف ىمالسإلا عمتجملا ةايح ىف ثدحت ىتلا تاريغتلا امأف

 ءرييغتلا لبقت ال ىتلا تباوشلا اهيف ءاوس «تباوثلا هذه ىلإ وه ۔اهضفر وأ اهرارقإل
 . رييغتلا مكحت ىتلا تباوثلا وأ

 كلت ىلإ هدرم «فرحنم وأ ميقتسم وه له «ىمالسإ عمتجم ىآ ىلع مکحلاو

 «مالسإلا تباوثب مزتلا ال اط املسم ىمالسإلا عمتجملا ىقبيو : . ثيدح ىلإ طيسو

 نإ امف . .مالسإلا تباوثب ةمزتلم اهريغت ىف تماد ام «هتايح رهاظم تريغت نإو

 ءاهنع هفارحنا رادقمب مالسإلا نع ديعب وهف ءاهنع فرحناو تباوشلا كلت نع جرخ

 . مازتلالاو ةدوعلا ىلإ امئاد ىعسي نأ هيلعو

 اهلوح روتي امو «ةيندملا ةلودلا»و (ةينيدلا ةلودلا» نع انٹیدح ماتخ ءیجی انهو

 . تاطلاغملا نم

 ىمست نأ نع ءىش دعبأ ىهف - ةيبروألا اهتافصاومب ۔(ةيچ-ولويثلا» ةلودلا امأف

 قبطت ال اهنأل كلذو «نيدلاب سانلا مكحت اهنآ معزت تناك نإو «ةينيد ةموكح

 . هللا ةعيرش

 مم كرا هلا لن مب مح م نسو هی هلا لونا مب لیا لمحو
 ٤۷(. : ةيآلا ةدئاملا ةروس) ( نوقسافلا
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 !نيدلا لهأ مه ادبأ نونوكي ال نوقسافلاو

 . «نيدلا لاجر ةموكح» - ىبروألا اهعقاو بسحب ۔اهيمسن نأ حيحصلا اغإ

 نع ايرذج افالتخا فلتخت ىهف هللا لزنأ اب مكحت ىتلا ۔ ةيمالسإإلا ةموكحل ا امأف

 ال هنأل «نيد لاجر)» اهيف سيل هنأ : نييسيئر نيرمأ ىف ةيبروألا ةيچولويثلا ةموكحلا

 فالحل ا اذهو . . هللا ةعيرشب مكحت اهنأو «مالسإللا ىف «نيد لاجر» الصأ دجوي

 ىتلا ةموكحلا ةروص اوهوشيل نويناملعلا هلعتفي ىذلا سايقلا نم اهجرخي ىرذجلا

 .اهيلإ ةدوعلا ىلإ اوعسي اليكل اهنم سانلا اورفنيو « هللا لزنآ اب مكحت

 ناك امك مكحلا ىسارك ىف ءاملعلاو ءاهقفلا سلجي ال ةيمالسإلا ةموكحلا ىفو

 الو مهيلع ريض الف اوسلج ولو «ةيبروألا ةيچولويثلا ةموكحلا ىف نيدلا لاجر لعفي
 بصانم ىف سانلا دهزأ اوناك مهنإ لوقي ىخيراتلا عقاولا نكلو «مهنم ةمألا ىلع

 مارح وهامو لالح وهام سانلل نيبت ىتلا ايتفلا نولوتي اغإ !اهنع مهدعبأو ةطلسلا
 ىذلا اجلملا مه اوناك ام اريثكو «مهنيد رومأ سانلا ميلعت نولوتيو «مهتافرصت ىف

 . ناطلسلا نم روجلا عقي نيح ناطلسلا روج نم اهتيامحل «ريهامجلا» هيلإ أجلت

 اوءوبتي نأ مهملعو مهبهاوم مهلهؤت ىذلا نوينفلا مكحلا دعاقم ىف سلجي اغإ

 اغإف «ىعقاولا قيبطتلا ىف تافلاخم نم ثدحي امع رظنلا فرصب كلذو -بصانملا

 ىلع بسحت ال تافلاخم ىهف تافلاخملا امأو ءءايشألا ىف لصألا نع انه ثدحتتن

 !ماظنلا ءاغلإل ةعيرذ ذختت ال اهنكلو «ىرشب ماظن لك ىف امئاد عقت ىهو «ماظنلا

 ةمهملا وهو «ةعيرشلا قيبطت وه ىمالسإلا ماظنلا لظ ىف ةلادعلل ربكألا نامضلاو

 . اهب اهمايق نم اساسأ اهتيعرش دمتست ىتلا «ةيمالسإلا ةموكحلل ةيسيئرلاو ةيقيقحلا

 ىتش تافلاخم كش الو تثدح دقف ىمالسإلا ىخيراتلا عقاولا ىلإ انرظن اذإف

 نوكيال كلذ جالعو . سانلا ىلع تعقو ملاظم اهنع تجتن «ةعيرشلا قتيبطت ىف

 نمضت ىتلا ةحيحصلا ةيبرتلا ةمألا ةيبرتب اغإ «نويناملعلا وعدي امك «ةعيرشلا ءاغلإي

 ىلع امرحم هلعجو هسفن ىلع هللا همرح ىذلا ملظلا ضفرت ىتلاو «ميلسلا قيبطتلا
 . هدابع

 تمرحو ةعيرشلا تدعبأ ىتلا تاموكحلا نإف رصاعملا عقاولا ىلإ انرظن اذإ مث
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 خيراتلا ىف هلثم ثدحي ملام رزاجملاو ملاظملا نم تبكترا دق اهب ةادانملاو اهقيبطت

 ةكرح اوكرحتي مل نييناملعلا نإف كلذ عمو ‹ةيشحوو امالظ هدوهع دشأ ىف ىتح

 ءاهيبكترم ىلع اونثأو ءاهوكراب لب «رزاجملاو ملاظملا كلت هجو ىف فوقولل ةدحاو

 . .ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام «تالوطب» مهيلع اوفضأو

 نم انل دبال هنإو «(ةينيدلا ةموكحلا» زواجت نمزلا نإ نويناملعلا لوقي ريخألا ىفو

 نسحأ ىف ۔هلعجتو «ةماعلا ةايحلا نع نيدلا دعبت ىتلا ةيندملا ةموكحلا» ىلإ ءوجللا

 . .ةايحلا عقاوب اهل نأش الو «بلقلا اهلحم «برلاو دبعلا نيب ةقالع-لاوحألا

 !؟كلذ ررق ىذلا نم : لأسن انبناج نم نحنو

 !ررق ىذلا وه برغلا نأ ىه ةحضاولا ةباجإلاو

 مأ هللآ : هتاهيجوتل عضخيو ‹«برغلا ههلؤي ىذلا هلإلا نم :لأسنف دوعنف

 ؟ناسنإلا

 ! ثلا نم الدب ناسنإإلا هلأ دق ةيلاحلا هتلالض ىف برغلا نأ ىه ةحضاولا ةباجإلاو

 ىف ثيبخلا ضرملا اذه روهظ ىلإ تدأ ىتلا ةئيسلا فورظلا نع رظنلا فرصبو
 ؟هللا نم الدب مهلثم ناسنإلا هلون نأ انررق نحن لهف «برغلا

 هللا نذأ لهف « لعفن نأ انل ىغبني امك «یلاعتو هناحبس هللا هلون انلزام اننإ انلق اذإف

 : هناحبس انل لاق مأ ءاهريغ عبتنو هتعيرش نع ىلختن نأ انل

 فارعألا ةروس) « ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا إل
 .(۳ :ةيآلا

 نرقلا ءاج اذإف ءاذك ةنس ىتح ةينابرلا ةعيرشلا اوقبط :هلوسر وأ هللا انل لاق لهو

 «مكسفنأل متنأ اوعرشو «ةعيرشلا قيبطت نم مكتللحأ دقف ىداليملا نورشعلا

 نم تارارقب ةشحافلا ناولآ لك اوحيبأو رمخل ا اوحيبأو انزلا اوحيبأو ابرلا اوحيبأف

 وأ فيعضلا لكأي ىوقلا : باغلا ةعيرش ةيمل اعلا ةسايسلا ىف اوحيبأو «مألا ةئيه

 ةارعللو ءاورجفي نأ راجفللو ءاودحلي نأ نيدحلملل اوحيبأو «قرطلا نم هحيزي
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 عادبإلا مسابو ةيناملعلا مسابو ةيطارقيدلا مسابو ةيصخشلا ةيرحلا مساب اورعتي نأ
 !؟هللا مسا ریغ مسا لکبو

 : ةعيرشلا كرت ىف اريخم سيل ملسملا نإ

 نم ةرّيْخْلا مهل نوكي نأ ارمأ ةلوسرو هللا ىضق اإ ةنمؤم الو نمو ناك امو

 ١١(. : ةيآلا بازحألا ةروس) 4 مهرمأ

 : هللا ةعيرش ريغ ةعيرشب ىضر اذإ همالسإب ملسملا ظفتحي نلو

 مهسفتأ يف اودجي ال من مهني رجَش اميف كومكحي ىح نومي ال كرو الف

 ٠١(. :ةيآلا ءاسنلا ةروس) ( اميلست اومّلسيو تضف اًمَم اجرح

 موبْلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لولا هلا ىلإ هودرف ءيش يف متعزاتت نفط
 . )0۹ :ةيآلا الا ةروس) ( اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخل

 امو كلذ دعب نم مهتم قيرُف ىلوَحي من انعْطأو لوسٌرلابو هّللاب انمآ نولوقیو ل
 مهنم قير اذإ مهنيب يب مكحسيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو » َنيموُمْلاب كمر

 ٤۷ -٤۸(. :ناتيآلا رونلا ةروس) ( نوضرعم

a 

 :ةيآلا رونلا ةروس) ( نوحلفملا مه كعلوأو انعطأو ١ (.

 دقف هرک نمو «ئرب دقف رکنا نمف نورکنتو نوفرعتف ءارمآ مکیلع لمعتسي هنإ»
 . (٥ )عباتو یضر نم نکلو «ملس

 . رصاعمل ا اهعقاو ىف ةمألا هشيعت ىذلا ىيسلا عقاولا نع ةملك لوقن نأ ىقب

 ةعيرش ميكحت نع نوزجاع ىمالسإلا ملاعلا دالب مظعم ىف مويلا نيملسملا نإ
 وأ «نيدلا مكح زواجت دق نمزلا نب لوقلاو «ءىش قيبطتلا نع مهزجع نكلو . هلا

 . ملسم الو ئرب الف عباتو یضر نم نآ ینعی (۱)

 . ملسم هاور (۲)
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 نعاولختي نآو «ضرألا ىف ثدح ىذلا «روطتلا» اوراجي نأ نيملسملا ىلع نأ

 !رخآ ءىش اذه . . ثيدحلا ملاعلا ىف لاجم هلدعي مل رمألا اذه نأل ةعيرشلا ميكحت

 مل ةموكحلا هذه نإ لب !معن «ةيبروألا ةيطارقويثلا ةموكحلا زواجت دق نمزلا نإ

 اهل نوكي نأ نع الضف «ىطسولا نورقلا ىف ىتح الصأ دوجولا ةيعرش اهل نكي
 . رضاحلا تقولا ىف دوجولا ةيعرش

 هللا ثري نأ ىلإ ضرألا ىف ىقبيل لزن دقف «هتعيرشو هتديقعب «مالسإلا امأ

 .اهيلع نمو ضرألا

 ةلاح نع الو نيلوئسملا مه مهنوك نع رظنلا فرصبو . مهدالب ىلع ةينويهصلا
 ربخأ امك اهتعصق ىلع ةلكألا ىعادت امك مهيلع ىعادتت مألا تلعج ىتلا فعضلا

 .نوزجاع مويلا مهنأ عقاولا رمألاف . .؟'انرق رشع ةعبرأ لبق مب هللا لوسر
 !فعضلا ىف رارمتسالا مهل رربي الو « ىنابرلا فيلكتلا مهنع طقسي ال اذه نكلو

 ىف مهتعيرش ميكحت نع نوملسملا زجع نأ لبق نم خيراتلا ىف تارم ثدح دقل

 ىلإ اوعس نيملسملا نكلو . ةيرتت ةمجه وأ ةيبيلص ةمجه ببسب مهنادلب ضعب
 «مهمالسإ قيقحت ىلإ اوداعو «مهدالب نع مهولجأ ىتح راتتلاو نييبيلصلا ةدهاجم

 . مهتعيرش قيبطتو

 . . .نامزلا كلذ ىف ناك امك مويلا لاحلاو

 مهتيرح مهيلإ دوعتل ةينويهصلا ةيبيلصلا ةمجهلا اودهاجي نأ نيملسملا ىلعو

 .اهنم مويلا نوعنيي ىتلا مهتعيرش قيبطتو مهمالسإ قيقحت ىلإ اودوعيو «ةبولسملا
 : هللا هب مهدعو ىذلا نيكمتلا ىلإ نودوعي ذئدنعو

 اّمَك ضرألا يف مهتفاختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ل

 دعب نم مهند بيلو مهل ٰیضترا يذلا مهنيد مهل ننگمیلو مهلبق نم نيذّلا فلختسا
 ٠١(. :ةيآلا رونلا ةروس) « ايش يب نوك ر شي ال يننودبعي انمأ مهفوخ

 نمأ :اولاق .اهتعصق ىلع ةلكألا ىعادت امك مألا مكيلع ىعادت نأ كشوي» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق (۱)

 . دواد وبآو دمحأ هاور «ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو ريثك ذئموي متن لب :لاق ؟هللا لوسر اي ذئموي نحن ةلق
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 ةينالقعلا

 ةيبروأ ضارمأ «نيدلا مصاخت ىتلا ةينالقعلاو «ةينالقعلا مصاخي ىذلا نيدلا

 «ناكم ىلإ ناكم نم لقتنت ضارمألا نكلو .اهب ىمالسإلا ملاعلل ةلص ال «ةتحب

 ضرم رشتنا امكو «هلك ملاعلا ىف رشتناف ةيلصألا هتئيب نم زديإلا ضرم لقتنا امك

 ةضورفملا رظحلا تاءارجإ مغر «ىرخآأ ةيبروأ دالب ىلإ ايناطيرب نم رقبلا نونج
 !هیلع

 تالاقم» لالخ نم انيلإ لقتنت نأ مويلا لواحت نيدلا مصاخت ىتلا ةينالقعلاو

 ةعاذإو ةفاحصو بتك نم ءمالعإلا لئاسو فلتخم ىف اهنوشبي ىتلا «نييناملعلا

 ! زافلتو امنیسو حرسمو

 !لوقي اذام رظننلو «هتاذ لقعلا ىلإ ةينالقعلا نأش ىف مكتحنلف

 ةثدحتملاو نيدلا ةيماح  ةسينكلا نيب ماصخ اشن ةملظملا ىطسولا ابروأ نورق ىف

 وه ثيح نم «ناسنإلاب» اهل ةلص ال «ةتحب ةيلحم فورظل ‹لقعلا نيبو ۔همساب

 كلت ىف عقو ىذلا ىبروألا ناسنإلا ىلع الإ قبطنت ال ىهف مث نمو .ناسنإ

 . فورظلا فالتخا مغر ناسنإللا ىنب لك ىلع اهميمعت ۔القع حصي الو «فورظلا

 اهسفنل تظفتحاو «ىنيدلا صنلا ريسفت قحب اهسفنل ةسينكلا تظفتحا دقل

 مهيلع نأو ءاهمهف اوعيطتسي نل مهنأ ىوعدب سانلا ةماعل اهرس فشكت ال رارسأب

 مهيلع هضرفت ام مهلاني «نيقطرهم ةدحالم اوربتعا الإو « شاقن نود اهب اونمؤي نأ

 وأ مدلا رادهإ ىلإ-ةقباسلا لوصفلا ىف انرشأ امك -لصي دق باقع نم ةسينكلا

 .رانلا ىف قرحلا

 ٤٤



 اميف الإ ريكفتلا نع مهلوقع اوفكو «سانلا عضحخ بيهرلا ديدهتلا اذه تحتو

 شيعت «رمألا اذهل ةملستسم ةبقاعتم نورق لالخ ابروأ ىف رشبلا نم لايجأ تدلوو

 هعضو یف ریسی ءیش لک نا یرت لب «مالظلا یف شیعت اهنا سحت الو مالظلا یف

 E E رشم هيلع ريسيل قلاخ لا هعضو ىلا ىعيبلعلا

 ! هتطاسو درت ال ءاطسو . .برلاو دبعلا

 اهساسحإ ريغتو ءاهترظن تريغت نيملسملاو مالسإلاب ابروأ تكتحا نيح نكلو

 رجحو ‹«رمتست نأ یغبنی ال تاملظ هيف شيعت ڌام نأ ۔ةرم لوأل _ تسحأف «ءايشألاب

 ةسادق ال رشب ارخآو الوأ مه «رشبلا نم ةاغطل مالستساو «هل غوسم ال لوقعلا ىلع

 . مهلاعفأ الو مهلاوقأل ةمصع الو «مهل

 نع عافدلا ىف دتشت اهبناج نم ىه تأدبو «ةسينكلا ناطلس ىلع درمتلا أدب انهو

 «شيتفتلا مكاحم» مساب فورعم وهام ءاهيلع نيجراخلا ةلماعم ىف طتشتو «اهنايك

 اهملظ ىلع ءاضقلل ةياهنلا ىف اهيلع ةروثلا لعشأ ادوقو اهتاذ ىه تناك ىتلا
 ىف اهبكترت تناك ىتلا ىرخلا ةسينكلا تاقامح ىلإ ةفاضإلاب كلذو . .اهتاملظو

 كوكصل عيبو «كتهتلا دح ىلإ لصي ىقالخآ داسف نم «سانلا قح ىفو اهسفن قح

 . .حالصإللا تاكرح دض عاطقإلا لاجرو ةرطابألا فص ىف فوقوو «نارفغلا

 .خلإ . .خلإ

 مصاخي نيد نم . .ةلماك ةجرد نينامثو ةئام اهتضهن ىف ۔ابروأ تبلقنا ذئدنع

 ! نيدلا مصاخت ةينالقع ىلإ لقعلا

 !اهراثآ لك وحمل ةلواحمو ءاهيف ايفشتو «ةسينكلا نم اماقتنا بالقنالا ناك

 ىصقأ نم هريس ىف طعبخعي ىبروألا ؟قالمعلا» نأ نوقدصي ال دق ؛انوغقتم»و

 ىلإ ادبأ ادعاص < یطخلا می ميقتسم مهترهب یف هنوری مهنأل ءراسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا

 ءاهوطخي نأ لبق ةوطخ لك باسح بسحي «ةرم لك ىف هرمأل اكلام «ىرذلا

 ! سوردم جهنم بسح كرحتيو
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 الاعفأ نكت مل ىبروألا ركفلا تابلقت نم ریثکو . . كلذك نكي مل عقاولا نكلو

 نيح جئاتنلا ىرت «ةميلس تاباسح نع ةرداص نكت ملو «لاعفأ دودر تناك ام ردقب

 ! تامدقملا عضت

 «ةفارخ هلوقت ام لك نكي مل نكلو !معن . .ةلهاجو ةرئاجو ةملاظ ةسينكلا تناك

 !مادقألا تحت _ بضغلا ةروف ىف سادي نأب اريدج هلوقت ام لک نکی ملو

 نأ مهل زوجي امو «مهلالحو مهمارح رشبلل ررقي ىذلا ردصملا نأب لوقت تناكو
 هيف تسد امع رظنلا فرصب «ًادبملا ثيح نم قح اذهو . هللا وه زوجي ال امو هولعفي

 تمرحو «ريزنخلاو رمخلاك هللا اهمرح ارومأ تحابأ نيح تافلاخملا نم ةسينكلا

 . ريكفتلاك هللا اهحابأ رومأ ىلع ترجحو «ناتخلاك هللا اهبجوأ ارومأ

 ءأدبملا ثيح نم قح اذهو . . هللا ةدابع هتمهم هلل دبع ناسنإلا نإ لوقت تناكو

 ةدابعلا موهفم ىف ةئطاخ تاروصت نم ةسينكلا هتسد امع رظنلا فرصب

 . اهتالمتشمو

 . . تناکو . . تناکو

 عضخي ۔هتروف ىف بضغلا ناك ىتمو . .ةلقاع نكت مل بضغلا ةروف نكلو

 ! ؟لقعلا نازيل

 اذه نم اهرارف ىف قحلا لك اهعم ناكو «ةسينكلا نايغط نم ابروأ ترف

 قح وهام اهنم زرفتف «ةسينكلا تالوقم لبرغتل فقوتت ملاهنكلو . .نايغطلا

 ‹هلك نيدلاب ةسينكلا هجو ىف تفذق لب . .هذبنتف ةفارخو لطاب وهامو ‹«هيقبتستف

 ترجحو «همساب انيلع تيغط ام اط ىذلا كهلإ ىذخلاحلا ناسلب اهل تلاقو

 الو نيد لاجر الو ةسينك هل سيل رخآ هلإ نع ثحبنسو . .همساب الوقع ىلع

 !ليلحتلاو يرحتلاب انلاعفأ ىف لخدتي
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 مث «تقولا نم ةرتف «ةعيبطلا» ابروأ تهلأف . ةهلآلا تددعتو . . ثحبلا لاطو

 . «ناسنإلا» تهل

 نم براهلا ىبروألا ركفلا اهيلإ هجتا ىتلا ةهلآلا كلت نيب نم «لقعلا» ناكو

 !ةسينكلا ناطالس

 دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا : «روطتلا» باتك ىف «ةعيبطلا» نع نوراد لوقي

 ىذلا ههلإ نع ةمكحلا ىفني نأ هعنيي ملاذه ناك نإو !'قلخلا ىلعاهتردقل

 !ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا :لاقف «هعدتبا

 ناك ناسنإلا نإ :«ثيدحلا ملاعلا ىف ناسنإلا» باتك ىف ىلسكه نايلوچ لوقو

 دقف «ةئيبلا ىلع رطيسو ملعت دقو نآلاو «هلهجو هزجع ببسب ىضاملا ىف هلل عضخي

 ىلع لهجلاو زجعلا رصع ىف لبق نم هيقلي ناك ام هسفن قتاع ىلع ذخأي نأ هل نآ

 ىلإ ةجاح ىف دعي ملو قوطلا نع بش دق ناسنإلا نأ مهتنسل ىلع رركتيو

 ! هللا ةياصو

 لقعلا لعجي ناك ىذلا ىنانويلا ثارتلا ثعب نم هتثول تءاج دقف لقعلا هيلأت امأ
 كاردإ نع زجعيام وأ هصاصتخا ىف لخدي ام ءاوس ءاهلك رومألا ىف مّكحملا وه

 فصو ىف مهتفسالف هلاق امو «ةيهولألا ةيضقك اماحقإ هيف هسفن محقي هنكلو ههنك

 . .لاجملا اذه ىف مهتاطبخت ىلع دهاش هلإلا

 !«لوقعملا» دحلا دنع فقي ال امومحم ةينالقعلا ىلإ ابرو عافدنا ناكو

 نابإ ىف ةسينكلا هتسرام ىذلا «لقعلا ىلع رجحلا نورق نماماقتنا ناك

 ال . .اهتالوقمو ةسينكلا وه ةينالقعلا هذه هيلإ تهجتا ام لوأ ناكف .اهتوطس

 ديدنتلاو اهتتطختل نكلو « لعفت نأ ةميلسلا ةينالقعلل ىغبني امك «لقعت» ىف اهتشقانمل -

 !اهذبن ىلإ ةوعدلاو اهب

(1) Nature creates everything and there is no limit to its creativity. 

(2) Nature works haphazardly. 
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 نأل ال «نيدلا عم ماصخ ىف ىلوألا اهتظحل نم ةيبروألا ةينالقعلا تدلو اذكهو

 كلذ مساب-ترجح ةسينكلا نأل نكلو ‹«لقعلل مصخ-ةيولعلا هتقيقح ىف نيدلا

 نذإ ىهف . .دحلا قوفت ةظاظفب رجحلا اذه تسرامو «ركفي نأ لقعلا ىلع نيدلا

 ! عافدنا نم هيلع ىه ام رتستل لقعلا ىز تسبل نإو ‹ةتحب (ةيلاعقنا» ةيضق

 . .هل اهماصخو نيدلا نع اهدعب نم تداز راوطأ ىف ةينالقعلا كلت ترم مث

 جرامخضاثدح ابروأ ىلإ ةبسنلاب اذه ناكو . .ةيببسلا نوناق نتوين فشتكا

 !نيدلا لاجم ىف یربکلا هتجر تناکو «اًجر اهمیهافم

 | تناك اغنإ . فورعملا ىنعملاب «ملع» اهلاجرو ةسينكلا ىدل نكي مل قباسلا ىف
 . هللا هقلخ اذكه هنأ نوكلا اذه ىف ءىش ىأ نع اهتباجإ

 . .هتاذ ىف قح وه ناسنإلا اهاري ىتلا هتئیه ىلع ءیش لک قلخ دق هللا نوکو

 اهتكرح نم ائيش رسفت ال ناسنإلا نهذ ىف ةضماغ ءايشألا ىقبت ةباجإلا هذه نكلو
 لك ءارو ابابسأ كانه نأ نتوين فشتكا املف . .اهعوقو بابسأ الو اهتالوحت الو

 مل هتزازتها ىفو . قامعألا نم هتزه «ىبروألا روصتلل ةمدص هفاشتكا ناك «كلذ

 اهتالوحتو ءايشألا ةكرح ءارو ابابسأ كانه نوك : نيتقيقحلا نيب ضقانت ال هنأ كردي

 . .لوحتتو هب كرحتت ىذلا وحنلا اذه ىلع اهقلخ دق ىلاعتو هناحبس هللا نوكو

 نم اليدب ةيببسلا لعج نأ ةيببسلا نوناقب لعفنملا ىبروألا «لقعلاب» فقوملا اذه ىدأو

 ةيداعم (ةيملع ةينالقع» ةينالقعلا تراصو !نيدلا نم اليدب ملعلا لعجو « هللا

 . نيدلل

 ىذلا «ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا قيبطت دعب «هتلوج ملعلا ذخأ مث
 رطخت نكت مل افوشك فشكو «ةعساو تاوطخ اطخف «نيملسملا نع ابروأ هتذخأ

 نأ ملعي دحأ نكي مل لب « لبق نم ةقلغم تناك ةفرعملا نم اباوبأ حتفو «لابلا ىلع

 تلوحتو .ةصاخ ىبيرجتلا ملعلا . . ملعلاب ابروأ ةنتف تدازف «هنم اهيلإ جلوي اباب اهل

 ىفنتو «ةبرجتلا هتبشت ام الإ قدصت ال « ةيبيرجت ةينالقع ىلإ ةنتفلا كلت عم ةينالقعلا
 «باسحلاو ثعبلاو «ةوبنلاو ىحولا تفنف «باسحملا نم هطقست وأ كلذ ادعام
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 ! هللا دوج و تفنف ءًأرجأ ةوطخ تطخ لب «ةيلمغملا ةبرجتلل عضخت ال رومأ اهنآل

 . نيدلاو ةينالقعلا نيب ءادعلاو فالخلا ةفاسم اذه دازو

 ءادعلاو فالخلا ةحاسم ديزيل راتس ءارو نم لمعي ناك ۔ايفخ -رخآ الماع نكلو

 . نيدلا نم اليدب ةياهنلا ىف ةينالقعلا زربي ىذلا دحلا ىلإ «نيدلاو ةينالقعلا نيب

 ال وأ ىفخلا لماعلا اذهب ىعو ىلع مهسفنأ نويبروألا نوركفملا نوكي دقو

 . .هوعي مل مأ هوعو ءاوس هب نورثأتم ةياهنلا ىف مهنكلو . .نونوكي

 .دوهيلا وه ىفخلا لماعلا اذه

 رابك نم نانثا فشك «نمزلا نم ةرتف امهنيب ناك نإو « نيلئامتم نیحیرصت یف
 .اهيدؤي ىتلا ةمهملاو «هءارو نم انيبو «ىفخلا لماعلا اذه نع دوهيلا

 كانه ناك املاط هنإ :(ةيدوهيلا ةلكشملا لح) ناونعب رصتخم ثحب ىف نينل لاق

 فحجم زيي عقي لظي فوسف نيدلا ساسأ ىلع رشبلا نيب قيرفت كانه ناكو «نيد

 لقعنإف «هنمالدب ةينالقعلا انذختاو ءنيدلا انيغلأ اذإ نكلو . ؟دوهيلا ىلع

 ىلع عقاولا فحجملا زييمتلا لوزيس ذئدنعو ‹رشبلا نم هريغ لقع لثم ىدوهيلا

 ! زييمت ريب اهيف نوشيعي ىتلا تاعمتجملا ىف دوهيلا شيعيو «دوهيلا.

 Réflexions sur la question juIYe ةيuنiرفلlب هنا ونع باتک یف رتراس لاق مث

 نومهتم دوهيلا نإ :"(ةيدوهيلا ةلكشملا وأ -ةيدوهيلا ةلأسملا ىف تالمأت ىأ)

 ةيرعتو «ىنيدلا نادجولا ةهجاوم ىف ةينالقعلا رشنو «بهذلا عمج :رومأ ةثالثب

 دوهيلل ةبسنلاب اهريربت لواحي حارو !ةحيحص مهتلا نإ لاق مث .ىرشبلا دسجل ا

 نينل هلاق ام ددر ذإ « ةينالقعلا نأشب هلاق ام انه اهنم انمهي نكلو «ةفيخس تاريربتب

 مههركي اذال !مهيلع فحجللا زييمتلا اذه عقي اذال دوهيلا نع نوعفادي نم هريغ الو نينل لقي مل )١(

 ؟هلک كلذ

 هتآرق دقو « 4صان-5عصنا# صف ]ع دوهيلاو ةيماسلا ءادعأ» ناونعب ةي زيلجنإلا ىلإ باتكلا اذه مجرت (۲)

 . ةيزيلجنإلاب
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 زيي دوهيلا ىلع عقيف !ىدوهي اذه :لوقتو ىدوهيلا ىلإ ريشتس سانلا نأل «دوهيلا

 كلذ عقي نل ذئدنعف «هنم الدب ةينالقعلا انذختاو « نيدلا انيغلأ اذإ نكلو «فحجم

 ريغب اهيف نوشيعي ىتلا تاعمتجملا ىف نوشيعيسو «دوهيلا ىلع فحجللا زييمتلا

 . ىنيدلا نادجولا ةهجاوم ىف ةينالقعلا رشنب دوهيلا موقي كلذ لجأ نمو «زييعت

 نأ كش الف ‹ نيدلل ةيداعم ةظحل لوأ نم تدلو دق ةيبروألا ةينالقعلا تناك اذإو

 نم ناك ىفخل ا لماعلا كلذ نأ كش الو « نيدلل اهءادع تداز دق اهلك لماوعلا هذه

 اهمادختساب ىهتني ىذلا « نيدلا نيبو اهنيب عارصلا ةماقإ ىف ةيلعاف لماوعلا رثكأ
 ! نيدلا هب براحي احالس

 !هلك اذه نم ءىش ال . . مالسإللا ىف

 نأ لقعلا ىلع نورجحي نيد لاجر الو «لقعلاو نيدلا نيب عارص دجوي ال

 !نيدلا نومصاخي لقع باحصأ الو «ركفي

 . نآ ىف هنادجوو هلقع «هلک «ناسنإلا» بطاخي مالسإلا نإ

 زكريو «رثكأ ركفتلا ىلإ جاتحي ىذلا فقوملا ىف هلقع ةبطاخم ىلع ةرم زكري دقو
 هنكلو «رثكأ نادجولا كيرحت ىلإ جاتحي ىذلا فقوملا ىف هنادجو ةبطاخم ىلع ةرم

 ةرم لك ىف هبطاخي لب !رخآلا ىفنيو هنم اءزج بطاخىيل ةظحل ةيأ ىف هئزجي ال
 : نيدلا لزنم وه ةرطفلا رطاف نأل « هللا هرطف امك اعمتجم

 را نکو مق نیلا كلذ هلا ياخ لید ال الع سا رق یئ هلا تطفو
 (.٠ :ةيآلا مورلا ةروس) ( كومّلعي ال سالا

 : نآ ىف هنادجوو هلقع :اعمتجم هبطاخ ةيهولألا ةيضق ىف

 نما ع3 نوك رشي اّمَأ ريخ هلآ ىفطصا نيذّلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا لف

 ناک ام ةجهب تاذ قئادح هب انتبنأاف ءام ءامّسلا نم مك لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ

 ارارف ضرألا لعج نّمأ 9 تودع موق مه لب هللا عم هلأ اهر جش اوتبنت نأ مک
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 لب هللا عم هلأ ازجاح نيرحبلا نيب لعجو يساور اهل لعجو اراهنأ اهلالخ لعجو
 ءافلخ مكلعجيو ءوسلا فشكيو هاعد اذإ رطضمْأ ا بيجي نأ ©9 نوملعي ال مهرثكأ

 نمو رحبأاو رل تاملظ يف مكيدهب نأ © تورُكذت ام اليلق هلا عم ها ضرألا

 ادبي نمأ © توك رشي مع هلا ىلاعت هللا عم هلأ هتمحر يد نیب ارشب حایرلا لسري

 نإ مكناهرب اوتاه لق هللا عم هلأ ضرألاو ءاَمّسلا نم مكفزري نمو ه١ ي ديعي مث قّلخْلا

 0۹-٠٤(. : تايآلا لمنلا ةروس) 4 نيقداص متنك

 نم ةيتايحلا ناسنإلا تاسرامبو «ةهج نم نوكلا دهاشمب هنادجو كرحي امنيبف

 نم اهءارو ام كرديل تاسرامملا هذهو دهاشملا هذه ىلمتيل هلقع كرحي «ىرخأ ةهج

 ال هنأب-ىلقعلا - عانتقالا ىلإ ىدؤت ىتلاو «دحأ اهيف هكراشي ال ىتلا ةرداقلا هللا ةردق

 هذه سفنلا ىف اسسؤيل اعم ىنادجولا عانتقالاو ىلقعلا عانتقالا عمتجيف ءهلا الإ هلإ

 لقعلل ىدحتلا اذهب تايآلا قايس ىهتنيو . ءىش لك ساسأ ىه ىتلا ىربكلا ةيضقلا

 مكل ناك نإ مكناهرب اوتاه : هل لوقيف اهلك دهاوشلا هذه دعب اركنم ىقب نإ ركنملا
 ال عبطلابو . .اهضقاني وأ ةضورعملا دهاشملا نم ةدافتسلملا ةلالدلا مامأ فقي ناهرب

 .ناهرب الب فوشكملا حجبتلا وأ . . ميلستلا الإ ركنملا لقعلا مامأ سيلف !ناهرب دجوي

 :اًعم نيرمألاب مهادحت : مث لوسرلا ىلع لزنملا ىحولا ةيضق ىف كلذك

 -ةيضقلا ىف ىنادجولا بناجلا وه اذهو ةيحان نم ةزجعملا هتغالبو نآرقلا رحسب

 :ههوجو عيمج نم رمألا ىف اوركفتي نأ مهاعد كلذكو

 نم مکبحاصب ام اورگفتت مت یدارفو ٰیتشم هلل اوموقت نا ةدحاوب مکطعأ امّنِإ لفط

 . ٤٦( : ةيآلا ًأبس ةروس)  ةنج

 4 نولطبملا باترأل اذإ كنيميب هطخت الو باعك نم هلبق نم ولت تنك امو
 . ٤۸( : ةيآلا توبكنعلا ةروس)

 الأ هلبق نم ارمع مكيف تثبَل دقق هب مکاردُأ الو مکیلع هتولت ام هللا ءاش ول لقط

 ۱٠١(. :ةيآلا سنوي ةروس) ( نولقعت

 نأ ةداهشو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :اهيفرط نم مالسإلا ةداهش دقعنت اذكهو
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 نيكملا اهناكم ذحخأتف «دحاو نآ یف یلقع عانقإو ینادجو عانقإب « هللا لوسر ادمحم

 تاهبش نم ةهبشب عزعزتت ال نمؤملا سفن ىف رقتستو ءاعم نادجولاو لقعلا ىف
 «ةيضقلا ىلع دكؤي ميركلا نآرقلا لظيو . نادجولا تاهبش نم ةهبش الو «لقعلا

 . كشلا هرواسي ال اخسار انيقي حبصت ىتح ةيرشبلا سفنلا ذفانم لك نم اهب لخدي

 لقعتلا ركذ درو مك «ةينالقعلا» ةيضق نم انه هددصب نحن اميف رظنلا تفليو

 لقعلل ةوعداهلكو . تائم اب دعت تارم . يركلا نآرقلا ىف ركذتلاو ربدتلاو ركفتلاو

 ! ريكفتلا نع فكي نأ ال ربدتيو لمعي نأ

 دعب هل سيلف « هللا لوسر م ادمحم نأبو « هلا الإ هلإ ال هنأب لقعلا ملس اذإف

 الإو «ملسو اهب نمآ ىتلا ةمدقملا هذه ىلع بترتت ىتلا جئاتتلا ىف لداجي نأ كلذ

 !هتاذ عم اضقانتم ناک

 نم لسرملا ىبنلا وه مب دمحم نوكو «هريغ هلإ ال ىذلا هلإلا وه هللا نوكف
 وه مي دمحم هب ءاج ىذلا نآرقلا نوكي نأ هيلع بترتي ءاقدصو اًقح هللا دنع

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال هنأو قدص هنأو « هللا دنع نم لزنملا باتكلا

 .هريغ نود مزلملا وه هنأو ‹ ىقلتلا ردصم وه هنآو «هفلخ

 قدصأ الو نآرقلا ىف ءاج اع اذك قدصأ انآ :لوقي كلذ دعب «لقع» ءاج اذإف

 دتراو . .هتاذ لقعلا نوناق قرخو «لبق نم اهب ملس ىتلا ةمدقملا ضقان دقف ءاذك

 . نايإالا ىضتقم نع

 ريغ «نآرقلا ىف دراولا « ىنالفلا عيرشتلا نإ لوقي رخآ «لقع» ءاج اذإو

 نم لعج دقف «مويلا الوقعم دعي ملو ةنيعم ةرتف ىف الوقعم ناك هنإ وأ ««لوقعم
 اهب نمآ ىتلا ةمدقملان رفكو « هللا نود نم اهلإ هسفن نم لعج لب « هللا عم اهلإ هسفن
 «هللا نم ملعأو هللا نم مكحأ هنأ هسفنل معزو «هللا الإ هلإ ال هنأ ىهو لبق نم

 ! هللا نم ةطاحإ عسوأو

 نأل ال هللا هلزنأ ىذلا نيدلا نيبو هنيب عارص عقي ال نمؤملا لقعلا نإف مث نمو

 نأل نكلو . .ةسينكلا تلعف امك ركفي نأ هيلع رجحي وأ ريكفتلا نم هعنمي نيدلا

 . . عارصلا هيلع رفوي هناييإ
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 ءهنأش اذهف . . هللا لوسر ادمحم نأو ء هللا الإ هلإ ال هنأب الص نمؤي مل اذإ امأ

 ذخأ وأ ءاذك قدصأ الو اذك قدصأ لوقي نيح هتلالض ىف هسفن عم ىقطنم وهو

 ىذلا ضقانتلا اذهل هدنع لاجم الف «نيتداهشلاب رق اذإ امأ .اذكب ذخأ الو اذكب

 ام هللا نيد ىف نولوقي مث «نونمؤم مهنآ نومعزي نيذلا نيينالقعلا نع ردصي

 !نولوقي

 نوديري كلبق نم لرتأ امو كّيلِإ لزنأ اَب اودمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ

 الالض مهَلضي نأ ناَّطيشلا ديريو هب اورفکی نأ اورم دقو توعاَطلا ىّ اومکاحتی نأ

 ٠١(. :ةيآلا ءاسنلا ةروس) ( اديعب

 . ٥) : ةيآلا ءاسنلا ةروس)  اميلست اومآسيو تيضق اّمَم اجرح

 6 ن 4
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 تالاجملا عيمج ىفو «هتقاط لكب لمعلل لقعلا ىعذي حيحصلا هللا نيد ىفو

 .اهلجأ نم قلخ ىتلا ةيوسلا
 هناحبس قلاخلا ةينادحو ىلع ةلادلا «نوكلا ىف هللا تايآ ىف ركفتلل ىعدي

 ‹عفانلا راضلا «تيمملا ىيحملا .روصملا ئرابلا قلاخلا «هدحو هلإلا هنأو «ىلاعتو

 ‹ م هلوسر ةنس ىفو لزنملا هللا باتك ىف هتافص ةنيبملا . . نيتملا ةوقلا وذ قازرلا

 : رخآلا مويلاو هللاب نايبإلا ىلإ ركفتلا اذه هوعديف

 باَّبلألا يلوأل تايآل راهنلاو ليلا فالتخاو ضْرألاو تآوَمَّسلا قلح يف نإ

 تاومّسلا قلخ يف نورُكفتيو مهبونج ىّلعو ادوعفو اما هللا نورك ذي نيذلا

 نارمع لآ ةروس) راثلا باذع انقُف كتاحبس الطب اذه تَّفَلح ام ابر ضرألاو
 .(۹۱١۔۱۹۰ :ةیَالا

 هنيعيل «ىداملا نوكلا ىف هللا ننس فرعيل نوكلا ىف هللا تايآ ىف ركفتلل ىعديو

 ءاهتيمنتو ةايحلا ةيقرتب مايقلل ضرآلاو تاوامسلا تاقاط ريخست ىلع كلذ

 . هللا نيد نم هيجوتب نوملسملا هيف عرب ىذلا « ملعلا طخ وه اذهو . . ضرأللا
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 ريغبو «ةلخادتم ةرجتشم رومأ نم سانلا ةايح ىف ثدحي ام ىلع اهليزنتل اهماكحأب

 «نولقعت مكلعل» :ههيجوتو هللا رمأل ةرشابم ةباجتسا اذه ناكو «لقعلا لامعإب

 . «نآرقلا نوربدتي الفآ» «نوركفتت مكلعل» «نوركذت مكلعلا»

 ةايح ىف هللا رادقأ ىرجت فيكو «ةيرشبلا ةايحلا ىف هللا ننس ىف ريكفتلل ىعديو

 ايندلا ىف حالفلا هل بتكي ميقتسم دشار عمتجم ةماقإ لجأ نم كلذو «رشبلا

 :ةرخآلاو

 ١١(. :ةيآلا دعرلا ةروس) ( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ إل

 نم دمحم ةروس) ( ضعبب مكضعب ولبيل نكلو مهم رصتنال هللا ءاشي ولو كلذ

 ٤(. :ةيآلا

 نم ةرقبلا ةروس)  ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو إل
 ٠١١(. :ةيآلا

 دعرلا ةروس) ( ضرألا يف ثكميف سالا عفني ام اًمأو ءافج بهذيف دبزلا امأف ]ل
 ١١(. :ةيآلا نم

 جحلا ةروس) ( ريصملا يلإو اهتذخأ مث ةملاظ يهو اهل تيلمأ ةيرق نم نيأكو
 ٤۸(. :ةيألا

 اوّتوُأ اًمب اوحرف اذإ تح ءیش لک باوبأ مهیلع انحف هب اورگذ ام اوست امف

 ٤) : ةيآلا ماعنألا ةروس) ( نوسلبم مه اإ ةتغب مهانذخأ

 4 ضرألاو ءاَمّسلا نم تاكرب مهيلع اتحتفأ ارقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو ل

 ٩١(. :ةيآلا فارعألا ةروس)

 نتسلا ةاعارمو . حيحصلا عامتجالا ملعل حيحصلا ساسألا وه اذه ننسلا ملعو

 : یناسنإلا دشرلا لبس ىه ةايحلا عقاو ىف ةينابرلا
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 A٦). : ةيآلا نم ةرقبلا ةروس)  نودشري مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف

 اوريس لق : ىلاعت هلوق نآرقلا ىف رركتيف «خيراتلا ربدتل كلذك لقعلا ىعديو

 ىف امو . .اورظنيف ضرألا ىف اوريسي مل وأ :هلوقو . .  اورظناف ضرألا ىف

 دقو ءاهققحت ىف ىدملا ةليوط تاعمتجلملاب ةقلعتملا ةينابرلا ننسلا نأ كلذ . اهانعم

 ناسنإلا هجويف «هباعيتسال دودحملا درفلا رمع عستي الف «نورق ةدع اهققحت قرغتسي

 ةبقاع ناك فيك اورظناق ضرألا يف اوريسف و ننس مكلبق نم تلخ دق

 ۱١۷(. :ةيآلا نارمع لآ ةروس) ( نيبذكملا
 ع دع را

 لقعلا قلاخ اهجهنم مسرامك ةنزاوتملا ةيوسلا ةيمالسإلا ةينالقعلا ىه كلت

 نيذلا «مويلا وينالقع ديري اذامف . . ريبخلا ميكحلا ةداهشلاو بيخغلا ملاع ‹ىرشبلا

 ! ؟هناكم ذخأتل هحيزت وأ «نيدلا ماقم موقت ةينالقع ىلإ نوعدي

 . رخآ ابناج كرتتو هنم ابناج ذخأتف ءامئاد «ناسنإلا» ئّرجت اهتاطبخت ىف ابرو نإ

 وه هتلعج ىتح هتمخضف «لقعلا بناج تذخأ ىلوألا ةيقيرغاإلا ةرتفلا ىفف

 بناج تذخأ ةيسنكلا ةرتفلا ىفو . حورلا بناج تلمهأو ‹«رمأ لك ىف محلا

 ةرتفلا ىفو ‹ ركفي نأ لقعلا ىلع ترجح لب «لقعلا بناج تلمهأو حورلا

 ‹«حورلا بناج تلمهأو لقعلا بناج تذخأف تداع  ةضهنلا ةرتف  ةيناثلا ةيقيرغإلا

 . . ةيعجرو امالظو ارخأتو ةفارخ هفصوب هيلع ترجح لب

 ‹« حورلا باسح ىلع هتمخضف د ذذ دسحلا بناج تذخأ ىلوألا ةينامورلا ةرتفلا ىفو

 ةرخآلا ةايحلا بناج تلمهأو هتلّمجو هتفرخزو هتنيزف ايندلا ةايحلا بناجب تينعو
 «ةراذقو اسند هتربتعاو دسجلا ترّقح ةيسنكلا ةرتفلا ىفو . باسحلا ىف هعضت ملف

 تلمهأف ةرخآلا ةايحلا بناج ىلع تزكرو «حورلا صالخ ىلإ اهنظ ىف - ىعستل

 ةرتفلا ىفو .ناطيشلا لمع نماسجر اهرومأب لاغشنالا تربتعاو ايندلا ةايحلا

 ‹«حورلا باسح ىلع دسجلا ميخضت ىلإ تداع- رصاعملا عقاولا ىف  ةيناثلا ةينامورلا
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 اهطاقسإو ةرخآلا ةايحلا لامهإ عم اهليمجتو اهتفرخزو اهنييزتو ايندلا ةايحخلا ميخضتو
 . باسحلا نم

 نايكلا باعيتسا نع زجعتو «ةرم لك ىف ةيبروألا ةايحلا للخلا قحالي اذكهو

 . ةرم لك ىف عمجتملا ىناسنإلا

 «هحورو هلقعو همسج :هلك «ناسنإلا» ذخآي ىذلا «نزاوتملا لماكتملا جهنملا وه

 . . هتایونعمو هتایسح «هتاقالطناو هتارورض ‹هترخآو هایند «هرکفو هلمع

 . نآ یف اهعیمج

 «ةرم لوأ هللا هقلخ امك وقت نسحأ ىف ناسنإلا ةماقإ ديعيل لزن مالسإللاو

 : ايندلا ةايحخلا ىف هتريسم ىف ضارمأ نم هل ضرعتي ام یفشیو

 نيذّلا الإ ى) نيلفاس لفسأ هانددر مث © موقت نسحأ يف ناّسنإلا انقلخ دقل إل

 ٤-٠(. : تايآلا نيتلا ةروس) « نونمم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 ةمحرو ىدهو رودصلا يف اّن ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأي إل

 .(0۷ :ةيآلا سنوي ةروس) ( نينمؤملل

 !؟نوينالقعلا ديري اذامف

 هنِإ لوقتو هدقتنت مث «ىرشبلا نازيملا ىلع لزنملا هللا نيد عضت ةينالقع نوديري

 !اهنيدب ابروأ تلعف امك « هناکم اهسفن عضتو هحیزت مث ‹«حلاص ريغ

 لعفت ةرح ىهواهنيدب ابروأ تلعف ام ىلإ عضوم نم رثكأ ىف لبق نم انرشأ دقو
 ةبرجتو اهنيد عم ابرو ةبرجت نيب سايقلاو ةنراقملل لاجم ال هنأ انيبو  ءاشت ام اهنيدب
 .مالسإلا عم نيملسملا

 نأ هل داري ىذلا «لقعلا» كلذ وه ام : لأسن نأ بحن ۔انثيدح ماتخ ىف ۔انكلو

 !؟لوقی ام هيف لوقی «هنازیم ىلع لزنملا هللا نید عضی

 ريغ ةقلطم ةمكح سيل -مهسفنأ نوينالقعلا فرتعيامك-ىرشبلا لقعلا نإ
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 كلذ ىلعادهاش ىفكيو .روصتلا ىف فارحنالا وأ «ريدقتلا ىف ًاطخلل ةضرعم

 مهفالتخاو (ةقيقحلا»و «قحلا» نع مهثحب ىف ثيدحلاو ميدقلا ىف «ةفسالفلا» طبخت

 ! راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم

 «مداخ» وهاغإ ءةينالقعلا ةاعد هل معزي امك «اديس» سيل ىرشبلا لقعلا نإ مث

 نيع)» وه هفارحنا نأ همهويو «هفارحنا هل نیزی- قطنم لکب-حارو «هعم فرحنأ

 !«لقعلا

 . .رصاعملا ملاعلا ىلإ رظناو

 اذه رربو ءابرلا ىلع موقت نأ ةيعانصلا ةروثلل نيز ىذلا وه ىبروألا لقعلا سيل

 نأ هقح نمو « حبري نأ لالا سأر بحاص قح نم نأب هباحصأل عشبلا فارحنالا

 «رارمتساب اهددع صقانتي ةئف دي ىف ةورثلا مكارت نم لوط الو مهل لوح ال نمم

 «دحاولا دلبلا دارفأ رمألا اذه زواجتو .رارمتساب اهددع ديازتي ةئف ىف رقفلا راشتناو

 ديازتت لودو «رارمتساب اهتوربجو اهتوطسو اهتورث ديازتت لود : ةيملاع ةمس راصف

 ! ؟رارمتساب ةيعبتلاو رهقلاو فعضلاو رقفلا نم اهتاناعم

 ‹قالخألا طباوض نم تالفنالا ابروأل نيز ىذلا وه ىبروألا لقعلا سيلا

 ةيقالخألاو ةينيدلا طباوضلا نأب كلذ رربو «دسجلا تاوهش ىف عشبلا سامغنالاو

 ىلإ ليبسلا نأو «ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا دقعلا ثروي تبكلا نأو «تباوك

 ! ؟دويق الب قالطنالا وه ةيبصعلا ضارمألاو ةيسفنلا دقعلا ىدافت

 اهتاريخ بهنو ةفيعضلا دالبلا رامعتسا ابروأل نيز ىذلا وه ىبروألا لقعلا سيلأ
 قحو «رخأتملا ىلع مدقتملا قح هنأب كلذ رربو ءاهحلاصل مهعاضخإو اهلهأ لالذإو

 !؟فيعضلا ىلع ىوقلا قحو ‹فلختملا ىلع رضحتلا قحو ‹لهاجلا ىلع ملاعلا

 رثكأ تائيسلا نم سرامت «نيدلا لحم لقعلا لالحإ ىلإ ىعاسلا لب « نيدلا طباوض

 . . تاماقتسالا نم سراقت ام رثكأ تافارحنالا نمو «تانسحلا نم سرامت اعم
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 !! هللا ةياصو نع ىنغتسيو.«قوطلا نع بشي نيح لقعلا نوكي اذكهو

 نم هعنمت ۔ةيتاذلا هطباوض ريغ طباوض ىلإ ةجاح ىف ىرشبلا لقعلا نإ

 ملعأو «مكحأو هنم ىلعأ ردصم نم طباوض ءاوهألا باحصأ عم فارحنالا

 . .رومألا قئاقحب

 نأ هللا ىلع نوركنيو «ةيلاحلا هتاهافسب لقعلا ةدايس نوديري موقل بجعلاو

 ةطاحإلا ىه هتطاحإو «قلطملا ملعلا وه هملعو ةغلابلا ةمكحلا ىه هتمكح نوكت

 . .ايلعلا ىه هتملکو ‹ةماأتلا

 مل ءوسلا نم ادح تغلب اهنإو . .اهتالاح ًأوسأ ىف مويلا ةمألا نإ لوقن اريخأو

 ةقيقح نع ىجيردتلا اهدعب ةجيتن ةيخيراتلا اهتريسم ىف اهب تملأ ىتلا اهضارمأ
 ةراضحلا نم ذخألا ةلواحم ىف نامزلا نم نرق ىلع ديزيام لالخ ىه الو ءاهنید

 تايباجيإ كش الو اهيفو  ةراضحلا هذه تايباجيإ بستكت نأ تعاطتسا دق ةيبروألا

 اماهتايبلس نم تذخأ اهنإ لب  ةلئاهلا ةريثكلا تايبلسلا بناج ىلإ ةلئاهو ةريثك

 ‹فلخت ىلع افلختو «ءوس ىلعاءوس تفاضأف «ةيتاذلا اهضارمأ ىلإ هتفاضأ

 . .ةلذمو ةيعبتو اناوهو افعضو

 . .ناسنإ هيف لداجي ال رمأ كلذ

 . . ضارمألا هذه نم ىفاشلا جالعلاب صتخي اميف وه فالخلا نكلو

 ىف نورّظني «ةيجاعلا مهجاربأ ىف نوشيعي نييناملعلا نوك نع رظنلا فرصبو
 ىلإ ىيسلا اهعقاو نم ةمألا جارخإلل ىعقاولا لمعلا ةحاس ىلإ نولزني الو «ءاضفلا
 جهنم . .جهنملا ىه حالصإللا ةاعد اهيلع عزانتي ىتلا ةيضقلاف «لضفأ عقاو

 . . ىبروألا جهنملا ذخأن :نولوقي نويناملعلاو

 هّللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرُف ءيش يف متعزانت نق ] :لوقي هللاو

 .(0۹ : ةيآلا نم ءاسنلا ةروس) (اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو
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 رخآلا نماتفقوم

 ءىأرلا ىف انفلاخي ىذلا «رخآلا» ةيضق اريثك نويناملعلا اهريثي ىتلا اياضقلا نم

 ىذلا بولسألابو «ديري امع ريبعتلا ةيرحو «دوجولا ةيعرشب هل فارتعالا ةرورضو

 . دیری امع ریبعتلل ابسانم هاري
 «ىأرلا ىف مهفلاخي ىذلا «رخآلا» نم مه مهفقوم نع انه نييناملعلا لأسن نلو

 مکو «هدوجوب نوددنی مک ۔هنومسی امک ایلوصآ ۔ایمالسإ رخآلا اذه نوکی نیح
 ىزخملا توكسلا نوتكسيو «هدض ملاعلا ىوق نودعتس يو «هلاصئتسا ىلإ نوعدي

 ام ىصقأو «ىشحولا بيذعتلا فونص نم مهتالقتعمو ةاغطلا نوجس ىف هاقلي امع

 ! عقت الأ نسحي ناک «تازواجت» اهن ۔ كلذ ىلإ اورطضا نإ هب اهنوفصي

 . لاعفنا الب اداه ايعوضوم اثحب ةيضقلا ثحبن نأ ديرن اننأل «كلذ نع لسن نل

 ؟ديريامع ريبعتلا ةيرحو «دوجولا ةيعرش هل نوديري ىذلا «رخآلا» وه نمف
 اهب ءىج «ةدروتسم» ةتبن وه مأ ؟انتئيبو انفورظ نم ايئاقلت تتبن « ةيلحم ةتبن وه لهو

 ؟انفورظ ريغ فورظ نمو «ىرخآأ ةئيب نم

 اهجورخ ًادتبم ىف ابروأ لاوحأ ىلإ ىأ . . ةيضقلل ىلصألا تبنملا ىلإ عجرنلف
 .(باتكلا نم لوألا لصفلا عجار) ةملظملا ىطسولا اهنورق نم

 نم روهشمو فورعم وهامكو «لبق نم هانفصو امك ةسينكلا نايغط ناك دقل

 لبقت ال تادقتعمو اراكفأ سانلا ىلع ضرفت تناكو ‹«مهسفنأ نييبروألا عجارم

 نم ربتعتو «لادج ريغب اقلطم اميلست اهب ميلستلاب «نينمؤملا» بلاطتو ءاهيف شاقنلا

 ايندلا ىف :ةرخآلاو ايندلا ىف باقعلل اقحتسم ادحلم اقطرهم اهتشقانم لواحي
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 نم نامرحلاب ةرخآلا ىفو « شيتفتلا مكاحم هسرامت ىذلا ىشحولا بيذعتلا لئاسوب
 ىلع ةسينكلا هطبرت ام نأو «هحيتافم اهعدوأ هللا نأ معزت ىذلا «برلا توكلم»

 .ءامسلا ىف طبري ال ضرألا ىف هلحت امو ءءامسلا ىف لحي ال ضرأللا

 ريثكو «قئاقحلا ضعب شاقن ريغب هب ميلستلا بلطتو ةسينكلا هضرفت اميف ناكو

 روم ىف وأ ةديقعلا روم ىف ءاوس «ةسينكلا معازم الإ اهل دنس ال ىتلا ليطابألا نم
 .ةصاخ ىملعلا لاجملا ىفو ءايندلا ةايحلا

 وأ «لوقت اب ىقيقح نايإ نعامبر «لوقت ام لك ىف ةسينكلا نوعبتي ةماعلا ناكو

 ‹«حاورألاو لوقعلاو بولقلا ىلع ةسينكلا هسرامت ىذلا ىغاطلا ناطلسلا نم افوخ

 ابابا «ةسادق» نأل هسفن ةليخد ىف ىتح ةفلاخملا ىلع ؤرجي نأ دحأل حيتي ال ىذلاو

 !رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ىلع علطي نأ نكي ضرألا ىلع هللا لثم

 دي ىلع- نيدلا لوحت نم الصأ اشن دق ىغاطلا ناطلسلا اذه نأ ركذتن نأ بجيو
 مث «(ةنهك» ىلإ هتلمح لوحتي هتفص هذه نيد لكو « ةعيرش الب ةديقع ىلإ ةسينكلا

 نم مهبضغو «هلإلا اضر نم مهاضر «برلاو دبعلا نيب ءاطسو ةنهكلا حبصي
 ةريثك تارم اذه رركت دقو . .دابعلا بولق ىلع ةوطس مهل حبصتف «هلإلا بضغ

 . . خيراتلا ىف

 ايروأ تأدب ىتح «ددع تاوذانورق ةروصلا هذه ىلع ابروأ ىف رمألا لظو

 بورحلا ىف ءاوس «مالسإلا تاقرط ىلع ةملظملا ىطسولا اهنورق تاملظ نم جرخت
 «ىمالسإللا ملاعلاو ةيقدنبلاو ةونج نيب ةيراجتلا تاقالعلا قيرط نع وأ «ةيبيلصلا
 زكارم نم اهريغو ةيمالسإلا ةياقصو سلدنألا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا ريثأتب وأ
 كلفلاو بطلا ىف «ىملعلا لاجملا ىف ةصاخو ةمجرتلا ةكرح ريثأتب وأ «ةراضحلا

 .'تايضايرلاو ءايميكلاو ءايزيفلاو
 الو «ةسينكلا هب نيدت اب نيدي ال ىذلا «(رحلا ركفملا» زورب ةضهنلا عم أدبو

 ةيضق مث نم تدلوو «كولسلا وأ ركفلا ىف هل اعجرم اهذختي الو ءاهناطلسل خضري
 .ةيبروألا ةايحلا ىف «رخآلا»

 ركفلا اياضق نم» باتك نم «ةضهنلا رصع ىف ابروأ ىلع ىمالسإلا ريثأتلا» لصف تئش نإ رظنا (۱)
 .ارصاعملا ىمالسإلا
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 فقومو «ةهج نم ةسينكلا فقوم ىلع فرعتن نأ نهارلا انعوضوم ىف انمهيو

 اهتئيب ىف ةيضقلا ناكرأ ىلع فرعتنل ««رحلا ركفملا» نم ىرخأ ةهج نم «ريهامحلا»
0 

 .ةيلصأللا

 ناك ‹ةضهنلا رصع ىف «رحلا ركفملا» كلذ نيوكت ىف ةريثك لماوع ترفاضت دقل

 دعب ۔ابروأ ساسحإ ءدب هب رقت نأ تهركو كلذ ابروأ تركنأ نإو -اهزربأ نم
 نوكتو «مالظ هنأ كردت نأ نود مالظلا نم هيف شيعت تناك اب ۔مالسإلاب اهکاکتحا

 قلطني فيك تأرام دعب «رونلا ىلإ مالظلا كلذ نم جورخلا ىف اهدنع ةبغرلا

 ةايحلا تالاجم ىف اطشانو اvلاعو اعدبمو اركفم ۔ىمالسإلا ملاعلا ىف -«ناسنإلا»

 . قالطنالا نع هقوعي قوعم الب ةفلتخللا

 «نيملسملا ءاملع ىلع اهذملتت دعب ابروأ ىف تطشن ىتلا ةيملعلا ةكرحلا تناكو

 نيوكت یف كلذك رثأ تاذ ء''”ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا مهنع اهذخأو

 اهذوفن صيلقت ىلإ هجتيو «هلاعجرم ةسينكلاب فرتعي ال ىذلا رحلا ركفملا»

 ىتلا تامولعملا نم ريثك فيز ةهج نم  ةيملعلا ةكر حلا كلت تفشك دقف . هتبراحمو
 ةهج نمو ءاهانبتت اهنوك درجمل (ةسدقم قئاقح» اهربتعتو «ةسينكلا اهانبتت تناك
 ةيوركب اولاق نيذلا ءاملعلا ةسينكلا اهب تلماع ىتلا ةيشحولا ةظاظفلا نإف ىرخأ

 تمكحف ۔ةسينكلا تالوقم كلذب نيفلاخم ۔نوكلا زكرم تسيل اهنآو ضرألا
 ةصاخو ۔ سانلا ريفنت ىف ديعب رثأ اهل ناك ءءايحأ رانلا ىف قرحلاب ةسينكلا مهيلع

 . اهتلاهجو اهتاملظو اهملظو ةسينكلا نم مهنم نيرونتملا

 ءنيدلا لاجرل ىقلخلا داسفلا نم ىرخألا ةسينكلا تاطقس كلذ ىلإ انفضأ اذإف
 كوكص ةلزهمو «ةريدألا حئاضفو «عايج سانلاو رجافلا فرتلا ىف مهقرغو

 وأ ىنيدلا حالصإلا ءاوس «حالصإلا تاكرح دض ةسينكلا فوقوو «نارفغلا

 ىف ارحل ا ركفملا» زورب ىذغت لماوع اهلك هذه تناك دقف . . ىعامتجالا حالصإلا

 . ىبروألا عمتجا

 سيل هللا» اهباتكو «(برغلا ىلع قرشت هللا سمش» «هكنوه ديرجيز» باتك لاخلا ليبس ىلعأرقا (۱)

 .اهريغو موابينورج نوفل «مالسإلا ةراضح»و «كلذك
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 امهعم ضوخي نأ هيلع ناك «ناترابج ناتوق «رحلا ركفملا» كلذ تهجاو انهو

 !«ريهامحلا» امهتيناثو « ةسينكلا امهادحإ «ةدهجم ةليوط ابرح

 نكي ملاقحو .داحلإلاو ةقطرهلاب رحلا ركفملا ماهتا ىلإ تعراس دقف ةسينكلا امأف

 بجعي دقو !نيد ىب انمؤم نكي ملا رو «ةسينكلا نيدب انمؤم «رحلا ركفملا» كلذ
 مجعملا ىف ٥ اطنم( e۲ ىنعم نع فشكي نيح ةيبروألا مجاعملا ىف ثحابلا

 نمو !نيدلاب نمؤي ال ىذلا دحلملا اهيناعم نم وأ -اهانعم دجيف الشم ىزيلجنإلا
 قالغنالاو تنعتلاو فلختلاو مالظلاو لهجل اب اهفصوف اهيلع وه در دقف هبناج
 . رجحتلاو ةوسقلاو

 ىلع ريست تناك نإو «فلتخم عباط تاذ تناك دقف «ريهامجلا» عم هتكرعم ام

 «سانلا فولأم نع هجورخ ريهامحلا هيلع تذخأ دقف «ةسينكلا طخل زاوم طخ

 لالخ ليج ءارو الیج هتثراوتو ریهامجلا كلت هيلع تأشن ام فلاخت راكفأب هتادانمو

 عاضوألا ةفلاخم ىف هقح ىلع ةزكرم ريهامجلا عم هتكرعم تناكو .نورق ةدع

 «ةيعامتجا و ةيسايس وأ ةيملع وأ ةيركف وأ ةيدقع تناك ءاوس « عمتجملا ىف ةدئاسلا

 نمؤي ام عم تمداصت ولو «رعاشمو راكفآ نم هريمض جلاخي امع ريبعتلا ىف هقحو

 . تالاجملا كلت لك ىف عمتجملا هب

 لحارم ةدع تقرغتسا اهنأو ءةنيه الو ةلهس نكت مل ةكرعم ا نأ نايبلا نع ىنغو
 . مويلا ةنهارلا هتروص ىف قحل ا اذه ريرقت ىلإ تهتنا ىتح

 امو ةيعانصلا ةروثلا تناك امك ء«لحارملا كلت ىدحإ ةيسنرفلا ةروثلا تناك دقو

 تناك كلذكو «لحارملا نم ةلحرم ىبروألا عمتجملا ىف ةفينع تاجر نم تثدحأ

 ةيطارقيدلا تررقت ةيسنرفلا ةروثلا ىف . تامولعملا ةروث اريخأو ءةينيورادلا ةروثلا

 داحلإلا قح كلذ ىف اب (ءاشي ام) لعفي هعد ء[هنءءعz-؟ةنإ١ اهتاراعش نم ناک یتلا

 ىلع راعشلا اذه لاخدإ ىف دوهيلا رود نع انثدحت رخآ ناكم ىفو . . ىقلخلا داسفلاو

 ىف ناك ىذلا ىنمزلا لسلستلا ىلإ ريشن انه انكلو ء""هنم مهفدهو ةيسنرفلا ةروثلا

 .ةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك نم ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود» لصف تتش نإ رظنا (1)
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 عاضوألا ىلع جورخلا ىف هتيرح نم ديزت درفلل ةديدج «اقوقح» فيضي ةرم لك
 . هعمتجمو هتئيب ىف ةمئاقلا

 اهلماكب عاضوأ تمطحت هيف دوهيلا رود ىسنن الو ۔ ةيعانصلا ةروثلا ىفو
 : ةديدج تاقبط تثدحتساو «نيدلا لاجر ةقبطو ءالبنلا ةقبطل اهيف ةدايسلا تناك
 ةقبطو «ةررحتملا» ةملعتملا ىطسولا ةقبطلاو «لاومألا سوءر باحصأ ةقبط

 ةيرحلا نم ديزملا لالخ نم ثالثلا تاقبطلا داسفإ ىلع دوهيلا لمعو .لامعلا

 نمو «نيدلا رود صيلقت نم ديزملاو ‹« عمتجلملا ديلاقت ميطحت نم ديزملاو «ةيدرفلا

 دسفتو «بسكتتو «لمعتل قيرطلا ىلإ اهتيب نم اهجارخإو «ةأرملا ريرحت» لالخ
 ! دو

 ىف قلاخلا رود ءاغلإب نيدلا ذوفن نم ىقب دق ناك ام مطحت ةينيورادلا ةروشلا ىفو
 ‹«نيدلا نم ةدمتسملا ميقلا نازيم هعم مطحتو «(ةعيبطلا» ىلإ هتبسنو «قلخلا

 ىنيدلا رايعملل اباسح بسحت ال اهنومسي امك «ةيتامجارب»  ةيعفن ميق اهب تلدبتساو

 رضلا وأ عفنلا نم ققحت ام بناج نم اهيلإ رظنت اغإ « تافرصتلل ىقالخألا رايعملا وأ

 . عاملا نم ردق ربكأب «عتمتسي» نأ ديري ىذلا درفلا سايق
 ربكأب عاتمتسالا رايع . . ريخألا رايعلا ىف تدازف تامولعملا ةروث اريخأ تءاجو

 . عاتملا نم ردق

 RR FM يي ډي ډا

 ؟ةبقاعتملا راوطألا هذه ىف «رحلا ركفملا» رود موقن فيك

 بولسألابو ءديريامع ريبعتلاو «دوجولا ىف الماك هقح ريخألا ىف ررقت دقل
 .ديري امعاربعم هاري ىذلا

 ؟ًاطخلاو باوصلا نم اجيزم مأ ءاصلاخ ًأطخ مأ ءاصلاخ اباوص هفقوم ناك لهف

 مأ ًاطخلا :هفقوم ىلع بلاغلا ناك امهيأف ًاطخلاو باوصلا نم اجيزم ناك نإو
 ؟باوصلا

 ريهامجلا وأ ةسينكلا عم تناك ءاوس ۔ةكرعملا نأ ءادتبا انباسح ىف عضن نأ بجيو

 .ةقباسلا ةحفصلا ىف )١( مقر ةشماهلا رظنا (۲) و (۱)
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 لظ مهن -مهنم قيرف ىعدي وأ -نوعدي رشب . رشبو رشب نيب ةياهنلا ىف رودت تناك

 هيلإ دوعن مث ءادتبا انه هررقن . .انتيضق ىف ةريبك ةيمهأأ هل ىرن رمأ اذهو

 . حيضوتلاب

 . . ليطابأو قئاقح ةسينكلا تالوقم ىف ناك دقل

 دوجولا ةياغ نأب اهنايإو «روشنلاو ثعبلاب اهنايإو « هللا دوج وب اهنايإ ناك

 ىأدبملا ثيح نم اباوصو اًقح هلك اذه ناك . . هللا ةدابع ىه ايندلا ةايحلا ىف ىناسنإلا

 . ليوأتلا تافارحنا نع رظنلا فرصب

 . ليطابألا نم اريثك ىنبتتو ءًاأطخلا نم ًاريثك سرامت تناك كلذ بناج ىلإ اهنكلو

 ءاوس «مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا ريغ رشبلا نم رشبل ةمصعلا ءاعداف

 هب هللا لزنأ ام ًاطخ ناک «ناک ایأ وأ ءابابلا «ةسادق» وأ «سرطب وه رشبلا كلذ ناك

 . ناطلس نم

 ال ىتلا ةسينكلا تالوقم ضعب ىف ركفي الئل «ركفي نأ لقعلا ىلع اهرجح ناكو

 ايش شقاني نم لك ماهتاو «رمألااذه ىف اهديدشتو «حيحصلا نيدلا نم اهل دنس

 . ناطلس نم هب هللا لزنآ ام أطخ اذه ناك . .داحلإلاو ةقطرهلاب كلذ نم

 درج ءايحأ مهقرح دح ىلإ سانلا اهبيذعتو «شيتفتلا مكاحم ةماقإ تناكو

 . ناطلس نم هب هللا لزنأ ام اطخ « ىقيقح ليلد نود ةنظلا

 لوح راكفأ نم هانبتت ام فلاخت ةيملع راكفأب اودان مهنأل ءاملعلا اهقيرحت ناكو

 . ناطلس نم هب هللا لزنأ ام أطخ «نوكلا نم اهزكرمو ضرألا لكش

 «رجافلا خذبلاو «نارفغلا كوكص عيبو ‹نيدلا لاجر داسف ىلإ ةفاضإإللاب

 ىعامتجالاو ىسايسلا ملظلا ةدناسمو ‹«حالصإلا تاكرح دض فوقولاو

 مدع وأ هتمواقم نأو «هللا ةدارإ لثيب هنأب هيلع ةفيزملا ةيعرشلا ءافضإو «ىداصتقالاو

 . . هللا ةدارإ ىلع درمت هب اضرلا
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 ةبلاطملاو ءاهلاجرو ةسينكلا دض هبرح ىف باوص ىلع «رحلا ركفملا» ناك انهو

 .ةايحلا رومأ ىف لخدتلا نع اهدي عفرو ءاهذوفن صيلقتو ءاهتمجاهم ىف هقحب
 ملاظملل لعف در ىه «ةيلاعفنا ةكرح كرحتي هنأ ناك ىساسألا هأطخ نكلو

 ليطابألا نم ةسينكلا هيعدت ام دينفتب ىفتكي الف « لباقملا بناجلا ىف فرطتيف «ةمئاقلا

 ! ةسينكلا نع ةرداص اهنوك درجمل ةتباثلا قئاقحلا ىتح ركني لب .ءاطخألا نم هسرامت امو

 !«ةينالقعلا» ةيار تحت هب موقي هنأ معز نإو « هيف (ةينالقع» ال فقوم وهو
 . . ليطابأو قئاقح ىلع لمتشي هرودب ناك دقف ريهامحلا فقوم امأ

 مهنايإو «ناسنإلا ةايح مكحت قالخأب مهنايإو ءرخآلا مويلاو هللاب مهنايإف
 ةيبرتو «ةرسألا ىلع ةظفاحملا بوجوب مهناييإو «هئايبنأ ريقوتو هللا سيدقت بوجوب
 نع رظنلا فرصب «ًأدبملا ثيح نم اباوصو اًقح هلك اذه ناك . .ءانبألل ءابآلا

 . ليوأتلا تافارحنا

 . ناطلس نم هب هللا لزن ام اطخ ناک لذلاو ملظلل مهمالستسا نكلو

 . ناطلس نم هب هللا لزنأ ام ًأطخ ناک  ملعت الو ملع الب ۔ لهجا یف مهقارغتساو

 ام آطخ ناک هللا نيبو مهنیب ءاطسو مهذاختاو ‹نيدلا لاجر ةسادقب مهداقتعاو

 ىلإ برقآ نئاك اهن ىلع اهيلإ رظنلاو «ةآرملل مهريقحتو .ناطلس نم هب هللا لزنأ
 ىأل مهلبقت مدعو .ناطلس نم هب هللا لزنأ ام اطخ ناك «ناسنإلا ىلإ هنم ناويحلا

 . ناطلس نم هب هللا لزنآ ام اطخ ناک اخلاص ناک ولو رییغت

 ةيبلس نم هيلع مهام رييغت ىلإ مهتوعدو «مهتايح جهنمو مهريكفت جهنم ىلع

 .دومجو

 ىفتكي الف «ةيلاعفنا ةكرح كرحتي هنأ ناك اضيأ انه ىساسألا هأطخ نكلو

 رييغتلا ىلإ وعدي اغإو كولسلا وأ ركفلا ءاطخأ ءاوس «ءاطخألا حيحصت ةلواحمب

 ناسنإللا طوبه عنمت ىتلا ديلاقتلاو «قالخألاو نيدلا كلذ ىف اب ءىش لكل لماشلا

 . ناويحلا كرد ىلإ
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 امع ريبعتلا ةيعرشو «دوجولا ةيعرش ىف لماكلا هقح رحلا ركفملل ررقت نأ ىلإ
 ةبسنلاب «رخآلا» وه رحلا ركغملا ناك «ديريامعاربعم هاري ىذلا بولسألاب «ديري

 اعقاو ناك ىذلا ططشلا نم مغرلا ىلع هاوعد ىف احضاو هقح ناكو «عمتجملل

 ركفملا كلذ ىدأو . باوصلاو قحلا نم هيلإ وعدي ناك ام لك هرربي ال ىذلاو «هيف

 نم ریثك ىلإ اھیف نوشیعی اوناک یتلا تاملظلا نم سانلا جارخإ یف ایباجیإ رود رحل ا
 !ديدج عون نم تاملظ ىلإ مهداق هنآ هيلع انذخأم ناك نإو «رونلا

 «رحلا ركفملا» كلذ رود نولثيب مهنأ ىمالسإلا ملاعلا ىف نويناملعلا دقتعي مويلاو

 ىغبني ىذلا «رخآلا» كلذ رودو . .رونلا ىلإ تاملظلا نم هتمأ جرخي ىذلا

 .دوجولا ةيعرشب هل فارتعالا

 . نويناملعلا هيف عقي ىذلا ريبكلا مهولا انهو

 «ةينلا نسح رفوتو لماكلا صالخإلا مهيف ضرتفن -ثحبلا لجأ نم نحنو
 !امهنيب ةقالع الو «رخآ ءىش ركفلا ةماقتساو «ءىش ةينلا نسحو صالخاإلا نكلو

 ! رخآلا نود امهنم ىأ دج وي دقو «اعم نادج وي دقف

 جيرحت ال ءمالسإإلا راطإ ىف ىآرلا ىف انفلاخي ىذلا «رخآلا» نإ : لوقنف ًادبنو

 ؟ةفلتخملا بهاذملا تدجو فيكف الإو «ةيمالسإلا ةمألل ىخيراتلا عقاولا ىف هيلع

 بالطل سردت دعاوق فالخلل راص فيكو ؟مهنيب اميف ءاهقفلا فلتخا فيكو

 انريغ لوقو ءًاطخلا لمتحي باوص انلوق :انئاملع نم لاق نم لاق فيكو ؟ملعلا

 دقتعيذإ «ثحبلا ةيعوضومو ةيملعلا ةهازنلا ةمق كلتو «باوصلا لمتحي ًاطخ
 عمو ىطخم هريغ نأ دقتعيو ءًاطخلا لامتحا رداصي ال هنكلو باوص ىلع هنأ ملاعلا

 !باوصلا لامتحا هيطعي كلذ

 عمتجملا ىف اهريثي ةيضق هل نوكت الو «ىوكش «رخآلل» نوكي ال مث نمو
 نم دجوي الف ‹« نيد لاجر الو ةسينك هللا نيد یف دجوت ال هنآ هؤشنم كلذو . ملسملا
 ةمصعلاو «هدحو هلل لامكلا نأ ملسملا نمؤيو .هدحو باوصلا ركتحي نم مث

 هنکلو «باوص ىلع هنآ هسفن ةلیخد یف نظی ن عیطتسی ناسنإ لکو « ما هلوسرل

 اهيلع مقي مل نإ هاوعدل ةميق الو «ليلدلا زاربإب بلاطم نيرخآلا ججاحي نيح
 دقو ءاعيمج قئاقحلا هذه قادصم وه ةيمالسإلا ةمألل ىخيراتلا عقاولاو . . ليلدلا

11 



 وأ ةفيقسلا ثداح ىف ءاوس ةرشابم يع لوسرلا ةافو ذنم ىآرلا ىف فالتخالا عقو

 مهضعب ىلع نوملسملا ركني ملو «فقاوملا نم امهريغ وأ نيدترملا ةبراحم ىف

 ىروشلا تناك امو .رومأ ىف مهنيب شاقنلا دتشا نإو . فالتخالاأدبم ضعبلا

 فالخلا نأ ول اصن نآرقلا اهيلع صني ملسملا عمتجملا دعاوق نم ةيساسأ ةدعاق نوكتل

 ةنيعم ةهج هضرفت ىأرلا ناك اذإ ىروشلا لاجم امف الإو !زتاج ريغ ناك ىأرلا ىف

 ! ؟عيمجلا هب مزتلیف

 . . مهتاعلطت عبشت الو اهلك قئاقحلا هذه مهينعت ال نييناملعلا نإ

 وأ هركف نوكي نأ ديريو املسم امسا لمحي نمل دوجولا ةيعرشب نوبلاطي مهنإ

 الو ‹«لعفيامع لأسي الف (!كلذ ريغ ىعدا نإو) مالسإلا راطإ جراخ هكولس

 لعفي نأ هاوه هل ءاش ام لعفیو «لوقي نأ هاوه هل ءاش ام لوقیو «هتیرح رداصت

 ىطسولا اهنورق نم تجرخ نيح ابروأ ىف رمألا راص اذكه هنأل ‹«جیرحت نود

 .ةملظألا

 ةيعرشب نويناملعلا هل بلاطي ىذلا «رخآلا» ةلثمأ نم نييعقاو نيلاثم ذخأنو

 اراثأ امهنأل نكلو ‹ناديحولا نالاخلا امهنآل ال «ديريامع ريبعتلا ةيرحو «دوجولا

 .امهعوقو دنع نييناملعلا لبق نم ةريبك ةجض

 لمع ىناثلاو «ديز وبأ رصن هب ماق ىذلا «ىینیدلا صنلا دقن» هنومسي اميف لوألا

 !«رحبلا باشعأل ةميلو» ناونعب !٠ ىنف»

 هل دریو ءابروأ ىف ثدح رمأ وهو . . «ىنيدلا صنلا دقن» نع ثيدحلاب ًادبنو

 . ىمالسإلا ملاعلا ىف ثدحي نأ نويناملعلا

 . ءاشت ام اهنيدب لعفت ةرح ابروأ نإ ةرم نم رثكأ انلق

 !؟نيملسملا نحن امأ

 نحنف هللا لوسر ادمحم نو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشن «نيملسم انمد ام اننإ
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 یتا ال EN ؛لزنآ اہک هصنپ لا مالک نآرقلا نأب امزاج انایإ نمؤن

 . ٩( :ةيآلا رجحلا ةروس)  نوظفال

 قئاقحلا ةفرعم ىلع ردقأو «هللا نم ملعأو « هللا نم مكحأ هنأ معزي ىذلا اذنمف

 «رقيام هنم رقيف «هنازيم ىلع هللا مالك عضي نأ هقح نم نوک یتح « هللا نم

 !؟ءاشی ام یلع هنم ضرتعیو

 نيبو ذئموي هنيب قرفلا امو ؟كلذ لعفي نيح نيتداهشلاب ارقم «املسم» نوكيأ

 ىف ايأر هل نإ لوقيف كلذ دعب حجبتي مث « هللا وه هقلاخو هبر نأ فرعي ىذلا ناطيشلا

 ! ؟هللا رمأ فلاخي نوئشلا نم نأش

 ءهللا مالكل نيرخآلا مهف ضقني اغإ هللا مالك ضقني ال هنأ ىناملعلا معزي دق

 لوقعلاو «ةيرشبلا انلوقعب نآرقلا مهفن انمد امو !فاطملا ةياهن ىف ىرشب رمأ وهو
 هانمهف ام ريغ نآرقلا نم مهفي نأ رشب ىأ قح نمف «فلتخت ماهفألاو «فلتخت

 . .ةريثك تاطلاغم لوقلا اذه ىفو

 نأ ولف الإو . اهتاذ ةغللا هددحت «نيعم راطإ ىفف ةيوسلا- لوقعلا تفلتخا امهمف

 ةادأ ةغللا حبصت فيكف «هاوه ىلع ءاش ام ةغللا نم مهفي نأ ناسنإ لك قح نم

 ةايح یف اهتمهم یدؤت فیکو !؟یرکفو یعامتجا لاصتا ةادآو « قلخلا نیب مهافت

 !؟رشبلا

 «هفلخ نم الو هیدی نیب نم لطابلا هیتأی ال» مجرتی نأ ۔یوس ۔ لقعل یتأتی فیک
 (انمؤم» كلذ دعب نوكي مث . . هفلخ نمو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي نأ نكي هنآ : ىلإ

 ريغ هنأب رقي وأ . .هميهافمو «هريياعمو «هتاذ «لقعلا» ىغلي نأ الإ !؟صنلا ةحصب

 !هب نالا ىعدي اب (نمۇم ˆ

 -ىبرغلا «رحلا ركغملا» ىلع انبع دق انك اذإ :ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نماذه

 حطش دق هنآ اهتاملظ ضعب نم هتمأ جارخإو «ريونتلا» ىف هرود لك نم مغرلا ىلع

 ةسينكلل ةدياكم «قئاقحجلا نم هنيد ىف ام ركنأف «ىنالقعلا ريغ لاعفنالا ريثأت
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 قحب یدانن ن انل یتأتی فیکف «ديدج عون نم تاملظ یف هتمآ لخدأف ءاهنايغطو

 قئاقح ىهو «هنيد قئاقح ركنيف حطشي نأ املسم امسا لمحي ىذلا ىناملعلا ركفملا

 ةلالدب اهتيقادصمو اهلوصأ نع اهجرخي ىذلا ليوأتلل اهيف لاجم ال «ردصللا ةينابر
 !؟لوقعلا قطنم ىه ىتلا اهتاذ ةغللا

 !نفلا امأ

 دعب نانف وه مث «هنيد تاررقجب مزتلم ىأ ءالوأ ملسم وه ملسملا نانفلاف

 هل حیبي الو «هنید تاررق همازتلا نع هجرخی ال «(اعدبم»و ءانانف هنوکو كلذ

 قح ىف ىلاعت لاق دقو .همالسإ نم كلذ هجرخأ الإو ءاهب ًازهيو اهنم رخسي نأ

 نو ©9 نورذحت ام جرخم هللا نإ اوءز هسا لف : نيئزهتسملا كئلوأ ضعب

 ۵ ةرءزهتست مک هلوسرو هتایآو هللابآ لف بعلو ضو انک امن وقيل معلا
 ٤) : تايآلا ةبوتلا ةروس) 4 مكنايإ دعب مترفك دق اورذتعت ال

 هللا مهل هزجي مل رذعب نويناملعلا مهل رذتعي نيذلا مه-مهلاشمأو ۔ءالؤهو

 ةيعرش ملسملا عمتجلملا ىف مهل نوكي فيكف «ةدرلاب مهيلع مكحو «هناحبس
 ؟نيدلا تاررقم لك اوفلاخ ولو مهسفنأ ىف امع ريبعتلا ةيرحو «دوجولا

 عوضوم ىآ لوانتي نأ ملسملا نانفلا ىلع جرحي ال ىمالسإللا نفلا جهنم نإ

 نآرقلا لوانت دقلو . هتاهيجوتو هحورو نيدلا تاررقمب مازتلالا عم نكلو «ءاشي

 ةجحب اهريربتلآ ؟اهلوانت فيكف «مالسلا هيلع فسوي عم زيزعلا ةأرما ةصق مركلا

 راكنتسالا ةراثإل مأ ؟ةطباهلا نونفلا عنصت امك ةشحافلاب ئراقلا ذيذلتلأ ؟ةيعقاولا

 مأ طوبهلا ةظحلبأ ؟ركلا نآرقلا ىف ةصقلا تمتخ فيك مث ؟اهنم ريفنتلاو اهل

 ملسملا نانفلا لوانت نوكي اذكهو ؟ىوسلا كولسلا ىلإ ةدوعلاو ةقافاإلا ةظحلب

 درجملاهدوجو ريربتل الو «عقاو اهنأ ىلعاهرارقإل ال . ىرشلا نايكلا تافارحنال

 !«ناسنإلا» نع ةرداص اهنأ

 تاصرخت ضعب اهيف ا «ةيدقعلا رشبلا تافارحنا لك يركلا نآرقلا لجس دقلو

 ىمالسإلا ركفلا اياضق نم» باتك نم «ىمالسإلا بدلا ىف مازتلالا ةعيبط» لصف تئش نإ رظنا ()

 .«رصاعملا
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 ةدئالا ةروس) 4 ةّلولغم هللا دي دوهيلا تّلاقو :  ىلاعتو هناحبس هللا تاذ ىلع دوهيلا

 لآ ةروس) ( ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيذّلا لوق هللا عمّس دق ل ٦٤(«‹ :ةيآلا

 اهلجس وأ ؟بسحف عقاو اهنأ ىلع اهضرعيل اهلجس لهف ۱۸۱١(. :ةيآلا نارمع

 سفن ىف ريثيو ءاهيلع ركنيو ءاهفارحنا نيبيل اهلجس مأ ؟دوجولا ةيعرش اهيطعيل
 مهوتعو مهتیمدا ىلع مهجورخ یدمو ءاهولئاق هبكترا ىذلا مرحلا ماظعتسا نمؤملا

 ؟ لا رمأ ىلع

 . . هللا لزنأ اب مزتلملا ملسملا عمتجملا ىف رومألا نوكت اذكه ام !الك

 لوقن لب !رصاعملا انعقاو ىف هيدؤي رود هل سيل «رخآلا» نإ كلذ عم لوقنالو

 !هیدؤي نأ هيلع الئاه ارود هل نإ سکعلا ىلع

 ضارمآلاو تافارحنالاب ءىلم رصاعملا هعقاو ىف ىمالساإلا عمتجلانإ

 ىتلا ةروصلا نعاعساش ادعب تدعب دق رصاعملااهعقاو ىف ةمألا نإو . تافآلاو

 :اهلجأ نم اهجرخأو هللا اهل اهدارأ

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ل

 ٠١١(. :ةيلا نارمع لآ ةروس)  هّللاب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ظ

 ٠٤١(. : ةيآلا ةرقبلا ةروس) 4 اديهش

 ةروس) Q نينمؤملا عفنت ىركذلا ناف ركذو ] :اهركذي نمل ةجاح ىف ىهو
 . ٥١( :ةيالا تايراذلا

 ةمأ مكنم نكتلو ل : قيرطلا ىلإ اهديعيو اهتافارحنا نع اهدري نل ةجاح ىفو
 4 نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعم اب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي
 ٠١٤(. :ةيآلا نارمع لآ ةروس)

 .«ىمالسإلا نفلا جهنم» باتك تئش نإ رظنا (۱)
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 . نييناملعلا نيبو اننيب فالخ ال ةطقنلا هذه ىف

 نوقفتمو «ىمالسإلا عمتجملا ىف ضارمألا دوجو ىلع نوقفتم اعيمج نحنف

 ءاهفلخت اهنع عزنت نأ ةمألا هذهل ديرأ اذإ ضارمألا هذه جالع ةرورض ىلع اعيمج

 فصوو ضرم لا صيخشت ىف وه فالخلا عضوم نكلو .ديدج نم ةايحلا ىلإ دوعتو

 . ةملظملا ىطسولا اهنورق

 ‹«نيدلا نع فارحنالا وه ضارمألا نم ةمألا باص اميف ببسلا نأ ىرن نحنو

 « يوقلا هللا نيد ىلإ ةحيحصلا ةدوعلا وه ۔ةيمالسإللا ةقيرطلا ىلع جالعلا نأو

 هولهج ام سانلا فيرعتب اءدب ءرونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخيل هللا هلزنآ ىذلا

 اهدارأ امك دوعتل ء نيدلا اذه تايضتقم ىلع ةمألا ةيبرتب ءاهتناو ءنيدلا قئاقح نم

 .  سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ل : هللا

 نيبي ىذلا «ىبرملا ةيعادلا كلذ وه رصاعملا اهعقاو ىف ةمألا هيلإ جاتحت ىذلاو

 ضرألا ىف ةريثك ىوق رفاضتت ىذلا «رخآلا» وه وهو . .اهيلع سانلا ىبريو قئاقحلا
 ررقن نأ جاتحي ىذلا وه وهو . . ريذاعملا ىتش تحت هطاشن دامخإو هتوص قنخ ىلع

 !ديري امع ريبعتلا ةيعرشو «دوجولا ةيعرش هل
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 ةثادحلا

 ةقلغنم ةلهاج ةرخأتم نيدلا لاجر اهيف رطيس ىتلا ةرتفلا ىف ابروأ تناك

 . قافلا ةدودحم

 . .اهقافآ تعستاو ترضحتو تملعتو تمدقت اهنيد تذبن نیحو

 . .اهيف لادجلل هجو أل ةيخيرات ةقيقح هذه

 ىف ابروأ اهتزفق ىتلا ةلئاهلا ةزفقلا ىلإ اهلك تدأ لماوع ةلمج تبكاوت دقلو

 ثدحو . .ةيسايسلا ةوقلاو ةيبرحلا ةوقلاو ةيداصتقالا ةوقلاو ةيملعلا ةوقلا تالاجم

 وه نيدلا ذبن نأ اهسح ىف خسر امن ءاهنيد ابروأ اهيف تذبن ىتلا ةرتفلا ىف هلك كلذ

 الف ءهلك ىضاملا رخأتلا ىف ببسلا وه ناك نيدلا نأ امك «مدقت لك ىلإ ليبسلا

 . مالظلا ىلإ رونلا نم جورخلا اهانعم ةدوعلا نأل «هيلإ ةدوع

 نع تأشن نونظ هضعبو «قئاقح هضعب ابروأ سح ىف خسر ىذلا اذهو

 یف اھنکل و ‹ةجيتنو اببس ةرورضلاب إکشت ال ‹«ةضهنل ي لا ذنم تثدح ةنيعم تاقفاوم

 ببسلا ةروص تذخأ «ةسينكلاو نيدلا دض ةضهنلا بحاص ىذلا مومحملا وجل ا

 «ةبيصم لك ببس نيدلا نوك ىف ىأ «باجيإلا وأ بلسلا ةلاح ىف ءاوس ةجيتنلاو

 اهانفصو ىتلا ةلاحلا ىلع ةملظملا ىطسولا ابروأ روصع ىف هلاجرو نيدلا ناك

 . فاصوألا نم حيبق لكب اهفصو ىف ةيبروألا عجارملا ضيفت ىتلاو «لبق نم

 نأ اهروصت ىف تناك ةضهنلا رصع ىف ابروأ تاروصت ىف ىلوألا ةطلغلا نكلو
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 ةضورعملا ةيمالسإلا ةبرجتلا تناك دقو . هلك ءالبلا ببس وه «وه ثيح نم نيدلا
 اهرصبت نأب ةليفك مالسإلا دالب نم اهريغو سلدنألا ىف حوضوب ابروأ مامأ

 تافرصت ناك اغإ وه ثيح نم نيدلا نكي مل ءالبلا ببس نأ ىهو «ةقيقحلاب
 . نيدلا كلذب ةسينكلا

 هذه بييغت ىف ارذع مالسإلا دض ةسينكلا اهتفقو ىتلا ةسرشلا ةلمحلا فقت الو

 تءاف اهن ابروأ معزت ىذلا لقعلا نازي رومألا انذخأ ول ءابروأ نهذ نع ةقيقحلا

 !هيف لقعتلل رثأ ال «لاعفنالا حضاو ايلاعفنا هلك فقوملا ناك دقف «هيلإ

 سح٬ ىف اذه فاضأف قباس لصف ىف انرشأ امك ةيببسلا نوناق نتوين فشتكا مث

 ليدبلا وه لب «نيدلا نم اليدب حلصي ملعلا نأ هادؤم ؛ نيدلا دض اديدج ادعب ابروأ

 . مامألا ىلإ ةيرشبلاب عفدي ىذلا حيحصلا

 تناك دقف . .ةرصبتسملا ريغ ةيبروألا ةضهنلا ماهوأ نم اديدج امهو اذه ناكو

 سيل اهيف احضاو ناكو «ابروأ مامأ حوضوب ةضورعم -انلق امك ۔ةيمالسإإلا ةبرجتلا
 . ملعلا ىلإ عفادلا وه ناك نيدلا نإ لب «ملعلاو نيدلا نيب ضراعت دجوي ال هنأ طقف

 ةيوركب اولاق نيذلا ءاملعلا دض ةسينكلا اهب تماق ىتلا ةسرشلا ةلمحلا فقت الو

 ال رونتملا ىنالقعلا صخشلاف ءابروأ نهذ نع ةقيقحلا هذه بييغت ىف ارذع ضرألا

 !هتالاعفناب قئاقحلا ءازإ فرصتي الو « قئاقحلا هيسنيف لاعفنالا هذخأي

 مدهت ةيببسلا نإ» : لوقي «نوتنرب» لثم الجر لعج دق ةيببسلا نوناق فاشتكا نإ

 ىف (ةينيدلا تادقتعملا دصقي) ةلطابلا تادقتعملاو تاماهلإلاو تافارخلا هتتب ام لك

 .؟«بلاعلا اذه

 نكلو «ةعاسلا عناصب هبشأ نتوين فرع ىف هلإلا» :اهسفن ةحفصلا ىف لوقيو

 ىلإ اهطابر ىلع دش نأ ثبلي مل «نوكلا اهب ىنعنو ءةينوكلا ةعاسلا هذه عناص

 دقف ضرألا هذه ىلع لاجرلا امأ .دبألا ىتح لمعت اهلعجي نأ هناكمإبف ءدبألا

 ةمث سيل نأ ودبيل هنإو .اهيلع اورجيل هذه ةمخضلا هتلآ نم ءازجأك هلإلا مهممص

 .ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص «دارم نمحرلا دبع ةمجرت «ثيدحلا ركفلا ًاشنم (1)
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 ال ىذلا «ةينوكلا ةمخضلا ةعاسلا هذه عناص هلإلا ىلإ ةالصلا نم ةدئاف وأ عاد

 ! !«هلمع ىف لخدتلا دارأ ام اذإ عيطتسي

 ةلازإ وحن هجتي ىلقعلا بهذملاف» : تاحفصب كلذ لبق هسفن باتكلا ىف لاقو

 عرابلا مادختسالا دايدزاو ةيملعلا ةفرعملا ومن نإف .نوكلا نم ةعيبطلا قوف امو هللا
 .('«نوكلا وحن ىلقعلا عضولا ومن عم ةدشب طبتري ةيملعلا بيلاسألل 1(, . ا . . u ي 8

 !. . تاقامح

 نم دحأ نم امهكسمأ نإ اتار نو الوزت نأ ضْرَألاو تاّوَمَّسلا كسي هللا نإ

 ٤١(. : ةيآلا رطاف ةروس) ( هدعب

 نإ الع ادعو هديعن قلخ لوا انأدب امك بتكلل لجسلا يطك ءامسلا يوطن موي ل

 ٠١٤(. :ةيآلا ءايبنألا ةروس) ( نيلعاف انك

 يلع ناك هثإ ضرألا يف الو تاومسلا يف عيش ني هزجميإ هلل تاك امو

 نإ يغ ناخ وأ لاطبا وأ هرییغت نع زجعی ال «نوكلااذه قلاخ ناجی هاف

 ىلع اليلد ةينوكلا سيماونلا تابث سيلو .نوكيف نك ءىشلل لوقي ىذلا وهو «ءاش

 ةبغرلا ىه اغإ «ءاقمح ةجاذسب ةضهنلا ةينالقع تطبنتسا امك رييغتلا نع هللا زجع

 نأ ملعلا لهأ تعفد ىتلا ىه «ملعلا دض ةوارضب تفقو ىتلا «ةسينكلا ةدياكم ىف

 ريسي نأ نكي نوكلا نأ اهل اومعزيو «همساب مهتدهطضا ىذلا اههلإ ةسينكلل اودري

 ! !هلإ ريغب

 رصع تداس اهنکلو ‹لقعلاب اهل ةلص الو «ملعلاب اهل ةلص ال «ةيلاعفنا ةقامح

 !كبر محر نم الإ هدعب امو ةضهنلا

 اهدهاشن ىتلا رهاوظلا ءارو ابابسأ كانه نأ فاشتكا ىأ ءةيبيسلا فاشتكا نإ مث

 قلاخلا هلإلا دوج وب نايالا ىغلي ال بابسألا هذه ىلع فرعتلاو «ةعيبطلا ىف

 . ۱۰۴۳ ص «قباسلا عجرملا (1)
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 امف الإو «نوكلا اذه ىف هللا اهيرجي ىتلا ننسلا حرشي طقف وه امنإ «ىلاعتو هناحبس

 ىف دوجوملا «تاذلاب وحنلا اذه ىلع اهجئاتن ىلإ ىدؤت بابسألا لعج ىذلا

 جئاتنلا ىلإ بابسألا ىدؤت الآ هللا ءاش ولو !؟رخآ وحن ىأ ىلع سیلو «نوكلا

 ! ؟اهيلِإ یدؤت اهلعجيس «ملعلا» ناک فيكف

 مكنيب انردق نحن 6® نوقلاَّحْلا نحت ما هنوقلخت متنأأ 6© نونمت ام متيأرفأ ط

 © نوملعت ال ام يف مكئشنتو مكلاتمأ لدبن نأ ىلع 9 نيقوبسمب مب نحن امو توملا

 هنوعرزت متنأأ ©0 نوثرحت ام متيأرفأ ©9 نوركذت الولف ىّوألا ةاشتلا معملع دقو

 لب ® نومرغُ اإ ع9 نوهكقت متلظَف اماطح هاتلعج ءاشن ول 9 نوعرارلا نحت م

 ما نزلا نم هومسازنأ معنا © نوبرشت يذل املا ميأرقأ » تومور نحن

 نوروت يلا راتلا متيأرفأ ) نوركشت الوأف اجاجأ هالعج ءاشن ول ® نوُلزنمْلا نحن

 نيوقملل اعاتمو ةركذت اهاتلعج نحن ©9 نوتشنملا نحت ز ما اھترجش متاشنا متنا ©

 . (۷ ٤٥۸ : تایآلا ةعق ةعقاولا ةروس) 4 ميظعلا كبر مساب حّبسف ©

 كلملا ةروس) ( روفنو وتع يف اوج لب هقزر كسا نإ مكفزري يذلا اذه نما
 ۲١(. :ةيآلا

 ١(. :ةيآلا روطلا ةروس) 4 نوقلاخلا مه ما ءيش ريغ نم اوقلخ مآل

 ثودح ىلإ ىدؤت ابابسأ كانه نأ .نورقب ابروأ لبق نوملسملا فرعدقل

 نم اليدب ملعلا نوعضي مهلعج الو «هللاب نورفكي كلذ مهلعجي ملف «ءايشألا

 «بابسألا ًأشنأ ىذلا وه ۔هناحبس-بابسألا ببسم نأ اوكردأ مهنأ كلذ . نيدلا

 ادعب ال هللا نم ابرق بابسألا ةفرعم مهتدازف هيلع ىرجت ىذلا وحنلا ىلع اهارجأو

 : هلع

 .(۲۸ : ةيآلا نم رطاف ةروس) ( ءامّلعْلا هدابع نم هللا ىشخي امنا

 اغإو ءاهسفن تاذ نم هب ىرجت ىذلا وحنلا ىلع ىرجت ال بابسألا نأ اوفرعو

 :وحنلا اذه ىلع اهارجأ ىذلا وه اهيرجم نأل



 .(۰ : ةيآلا هط ةروس) ( ىده مث هقلح ءيش لك ىطعأ يذل اتبر ل

 رارسأ نوفشتکیو «ملعلا قيلاغم نوحتفي مهو هتدابعب اوكسمتساو هللا اودبعف

 ملعو ءايزيفلا ملعو ءايميكلا ملع مهيديآ ىلع امنف «هسيماون نوفرعتيو «نوكلا
 عم لماك مالسو «ةديقعلا عم لماك قافو ىف مولعلا نم اهريغو بطلا ملعو كلفلا

 . .نيدلا

 املع موقلا داز املك ءابروأ ىف ملعلا ومن ناك امامت كلذ نم سكعلا ىلع نكلو

 ! نيدلا نع ادعب اوداز

 نم هلايفنو «نيدلل الامهإ مهتداز ابرو ةايح ىف تالوحت تثدح مث

 . . ةايحلا عقاو

 ةروث مث ‹ةينيورادلا ةروثلا مث ‹ةيعانصلا ةروثلا مث ‹ةيسنرفلا ةروثلا تءاج

 !تامولعملا ةروثو تالاصتالا

 نم مهرفنتو «نيدلا ىطاش نع سانلاب دعبت «ةفراج ةجوم ناك اهنم لكو

 !هيلإ هاجنالا

 نأ كش الو) اهولعشأ نيذلا مه مهنإ دوهيلا لوقي ىتلا ةيسنرفلا ةروثلا امأف
 : تلاق دقف (اهلاعشإ ىف رود اهل ناك ذئموي اسنرف ىف ةرشتنملا ةينوساملا مهتايعمج

 ! سیسق رخآ ءاعمأب كلم رخآ قنشن نأ ديرن

 لوقنانكلو «ءاهتاسبالمو ةيسنرفلا ةروثلا ثادحأ ىف ليصفتلا لاجم انه سيلو

 طخسلا لوحت نأ تعاطتسا اهلاعشإ ىف رودب تماق ىتلا ةينوساملا نإ راصتخاب

 عقاو نم هل داعبإو «هنم لصنتو «هتاذ نيدلل ةيهارك ىلإ نيدلا لاجر ىلع ىمانتملا

 «ةلودلا ةيناملع ىلع هيف صني ةينارصنلا ابروأ ىف ىناملع روتسد لوأ ردصف .ةايحلا

 لماك نطاوم ىدوهيلا نأ ىلع كلذك صنيو «ةينيد سسأ ىلع اهمايق مدع ىأ
 ۔ءاخإلا۔ةيرحلا :ةروثلا راعش انرظن تفليامك !ةيناملعلا اسنرف ىف ةنطاوملا

 ىف دوهيلا هعفر ىذلا رخآلا راعشلا كلذكو !ةينوساملا راعش وه ىذلا «ةاواسملا

 لمعي هعد ]هنوءعz ؟هنإ, ]هنوءءz مهءك#١ : نييسنرفلا «نييمآلا» نم ةلفغ
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 ةيرح لمشت ىتلا ةيصخشلا ةيرحلا ىنعي لوألا (ءاشي ثيح نم) ريب هعد «(ءاشي ام)
 زجاوحلا قارتخا ىف لاملا سأر ةيرح ىنعي ىناثلاو «ىقلخلا داسفلا ةيرحو داحلإلا

 . حبرلا ىلإ لوصولل اهلك

 اذه ناكو «ةيطارقييدلا دعاوق تيسرأو «ضرألا ديبع ررحت ةروثلا كلت ىفو
 . . لبق نم هل ةحاتم نكت مل ةريثك بساكم بعشلا هيف بسك «كش الو اريبك امدقت

 وأ ابروأ ساسحإ نم دازف « نيدلا ذبنب  ةيقيقح ةلص نود -نرتقا مدقتلا اذه نكلو

 !ناسنإلا ةيناسنإ قيقت ساسأو «مدقتلا ساسأ وه نيدلا ذبن نأ -اهمهوت نم

 اهتايرظن ىف ءاوس «نيدلا دض ةحيرصو ةفينع ةروث تناكف ةيعانصلا ةروثلا امأو

 دي ىف ةظحل لوأ نم تدلو دق ةيعانصلا ةروثلا نأ ركذتن نأ انل دبالو . اهعقاو ىف وأ

 عمتجملا ىلع اورطيسف ءابرلاب ضارقإلا قيرط نع اهولوم نيذلا مه مهنأل «دوهيلا
 ققحي ىذلا هجولا ىلع هولكشو ءابرلا قيرط نع بهذلا نم هوعمج اب ىيروألا
 ةمدخل مهريخستو مهرامحتسا لجأ نم «نييمألا» داسفإ ىف ريرشلا مهططخم

 سكرام تايرظن داسفإلا ىف یربکلا مهتادآ تناکو .دوملتلا ركذيامك دوهيلا

 ءارج نم ىقلخلا داسفلا رشنو «لمعتل ةآرملا جارخإو «ةيحان نم مياكرودو ديورفو
 ىلإ اهليوحت مث «نيسنجلا نيب رمألا ًأدبم ىف «ةئيربلا» تاقالعلا ءاشنإو طالتخالا

 مياكرودو ديورفو سكرام اهتروص هوش ىتلا طباوضلا عيمج نم ةتلفنم تاقالع

 !“اهميطحت ىلإ اوعدو

 ٠ تمدقتو «مولعلا تمدقتو «ةيعانصلا ةروثلا لظ ىف اريثك ةعانصلا تمدقتو

 . لبق نم اهب نوملحي رشبلا نكي مل تامدخ رشبلل ىدؤت تذخآأو ءايچولونکتلا
 نيدلا ذبن نأ ابروأ عانتقا نم دازف « نيدلا ذبنب  ةيقيقح ةلص نود  مدقتلا اذه نرتقاو

 !قالطناو یقرو مدقت لک ساس وه

 ءدوهيلا اهفقلتف «هتيدامو ناسنإإلا ةيناويح اهيف دكأ ىتلا هتيرظنب نوراد ءاجو

 هلت ذإ «ةديقعلا ىلإ ةبسنلاب ةماسلا اهراثآ نوكردي مهو «قافآلا ىف اهورشنو

 قلخلاب هل لخد ال هللا نأ معزتو «قلخلا اهيلإ بسنتو « هللا نم الدب «ةعيبطلا»

 . (ةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك نم «ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود» تئش نإ رظنا (۱)
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 ميقلا الو نيدلل هيف ناكم ال « ىناويح لصأ ىلإ ناسنإلا در ىلإ ةفاضإ «ريبدتلا الو

 .قالخألا الو

 هتيرظن ىلإ ةبسنلاب اهتمج رتو «ءانا۷ا۷ھا ەگ ا1ع ؟اااعیا : لاق امیف نوراد لاقو

 ءاقبلل ىفيظولاو ىوضعلا هعضو هلهّؤي ىذلل ىأ «بسنألل ءاقبلا نأ روطتلا ىف

 دقف الإو «روطتلا ملس ىف هعقوم نع رظنلا فرصب « ةيچولويجلا فورظلا ريغتت نيح
 وأ تائم هنم ىقرأ وهو روصانيدلا ضرقناو تاقولخملا ىندأ نم وهو راصرصلا ىقب

 . تارملا فالا

 اهنإ تلاق مث «(حلصألل ءاقبلا» هتلعجف نوراد مالك تروح ةيلامسأرلا نكلو

 اساسا ةيدوهيلا  ةيلامسأرلا هذه تناك الو !ةرطيسملا ىه اهنآ ىضتقب حلصألا ىه

 نيدلا نع دعبألا وه «حلصألا» راص دقف «ديلاقتلاو قالخألاو نيدللةودع

 !ديلاقتلاو قالخألاو

 ‹ضرألا ىف ثدحي لئاه یبرحو یسایس لوحت كانه ناك هتاذ تقولا ىفو
 قالطنالاب ةيبروألا ةيبيلصلا ىرغأ ىذلا «ىمالسالا ملاعلل ديازتملا فعضلا ةجيتن

 بهنو ىبرغلا رامعتسالا ةجيتن نم ناكو «هتاريخ بهنو ىمالسإللا ملاعلا لالتحال

 ءامد نم بولسملا۔اهؤارث اهنكمو «شحاف لكشب ءارث ابروأ تداز نأ تاريخلا

 ءارثلا اذه اهءاجو ‹«ضرألا تاريخب معنتلاو ىداصتقالا اهاوتسم عفر نم-نيملسملا

 ةورثلا بلجي نيدلا نع دعبلا نأ اهساسحإ نم دازف «نيدلا نع ةديعب ىهو هلك

 .ضرألا ىف ميعنلا بلجيو ءاخرلا بلجيو

 قرغتل-اهنيطاسأ دوهيلاو تامولعملا ةروثو تالاصتالا ةروث تءاج اريخأو

 ىف «خيراتلا ىف اهل ليثم ال سندلا نم ةأمح ىف ةيئاضفلا تاونقلا قيرط نع سالا

 ءاعم نارمألا نرتقاو . . بابلألاب ذخأت ةلهذم تامدخ سانلا ىلإ مدقت ىذلا تقولا

 ةلص ال هنأ عم «عيرذلا ىقلخلا داسفلا عم لئاهلا ىچولونكتلاو ىملعلا مدقتلا

 «ةيبيلص ةلمح ىمالسإلا ملاعلا ىلع ىبرغلا رامعتسالا ةلمح نوكت نأ ةلهو لوأل سانلا برختسي دق )١(

 ابروأ تلمهأ دقف «عقاولا ىف ةبارغ الو . . نيدلا نع ابروأ ىف سانلا دعب هيف نوري ىذلا تقولا ىف
 ةقالعالو . .مالسإلا ىلع ىبيلصلا اهدقح طق سنت مل اهنكلو «ةيعقاولا اهتايح نم هتذبنو ءاهنيد

 ! نيدلا وه ناك ىضاملا ىف هثعبم ناك نإو «نيدتلاب دقحلا اذهل
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 ىفو هلك مدقتلا ساس نأ سانلا سح ىف راصو «قالطإلا ىلع رخآلاب امهدحأل

 . . (ةثادحلا» ةصق ىه ابروأ ىف-كلت

 ةمزح اهنأك تاردحنملاو تاعفترملا نيب طبرلا وه ةيبروألا ةيلقعلا ىف لاكشإلاو

 تامزلتسم نم تاردحنملا كلت اغأكو «ضعب نع اهضعب لصفني ال ةطبارتم ةدحاو

 . تاعفترملا كلت

 ةعومجم وه لب !ةاعدملا ةينالقعلا مامأ تبثيال ءلاحلا ةعيبطب مهو وهو

 ۰ . .ماهوأ

 . نيدلا دوجو عم انكم نكي مل مدقتلااذه نأ ربكألاو لوألا مهولا

 اهتوطسو «ءاهيلع تناك ىتلا اهتلاحب ةسينكلا دوجو عم انكم نكي مل هنإ اولاق ول
 . . لقعلا لك نيلقاعو «قدصلا لك نيقداص اوناكل كلذ اولاق ول . .اهل تناك ىتلا

 «مدقتلا نع قئاع وه نيد لكو نيد ىأ-نيدلا نأب نظلاو «لوقلا قالطإ ام

 -ةرطفلا عم لماعتلا ءوسو « نيدلا لزنم قلاخلا عم بدألا ءوس نم هيف امع الضفف

 ‹نورق ةدع نامزلا ىف دتما ‹مخض ىخیرات عقاول فلاخم وهف ۔اهيف زوكرم نيدلاو

 موق عقاو هنأ درجمل عقاولااذه لافغإو . طيحملا ىلإ طيحملا نم ناكملا ىف دتماو

 نم لوذرم رورغو «ةهج نم ةيوسلا ةينالقعلل فاجم رمأ ايبروأ اعقاو سيلو نيرخآ
 نومعزيامك «قوطلا نع بش» ىذلا دشارلا ناسنإلاب قيلي ال ىرخأ ةهج

 .مهسفنأل

 ىچولونکتلاو یملعلا مدقتلا نأب نظلا وه كلذك ريطخ وهو ىناثلا مهولاو

 هيلإ تلصو ام ىلعأ وه مويلا ةيرشبلا عقاو نأو « ىقترا دق هلك «ناسنإلا» نأ هانعم

 !روصعلا عيمج ىف ةيرشبلا
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 كلذك هيفف ۔اهلاوحأو ةيرشبلا سفنلاب ةلاهج نم هيف امع الضف ۔ مهولا اذهو

 . رشبلا ةايح ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهيرجي ىتلا ةينابرلا ننسلاب لهج

 «رارمتساب ادعاص اطخ ةيرشبلا ةايح ىف كانه نأ ةماع ةفصب ملسن نأ عيطتسن

 ىف رمتسملا دوعصلاف . . تاودألا مادختسا ىف مدقت نم هبحاصي امو ملعلا طخ وه

 ةرطف ىفف . هللا اهقلخ امك اهتاذ ةيرشبلا سفنلا ةعيبط نم هدنسي ام هل طخلا اذه

 هتفرعم مدختسي نأو «تادوجوملا نم هلوح ام ىلع فرعتلا ىلإ ىعسي نأ ناسنإلا

 «هسفن تاذ ىف تاودأ نم ناسنإلل هللا هرخس امل اقيقحت «ةيشيعملا هلاوحأ نيسحت ىف

 . . ضرألاو تاوامسلا ىف تاقاطو

 نم لحنلا ةروس) ( نوركشت مكلعُل ةدفألاو راصبألاو عمّسلا مك لعجو
 . (۷۸ :ةيلا

 ةيثاحجلا ةروس) « هنم اعيمج ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام مكل رّحسو إل

 ١١(. :ةيآلا

 . . رخآ قيرط هلف ىسفنلا دوعصلا امأ

 ةيسفنلا ةهجولا نم-تراس ةيرشبلا نإ خيراتلل دحاو سراد لوقي الو

 نيب امئاد- بذبذتم طخ وه امغإ «رارمتساب دعاص دحاو طخ ىف۔ةيقالخآلاو

 نم هيلع نوعضاوتي امو مهراكفأو سانلا تادقتعم بسح ‹طوبهلاو دوعصلا

 . مهكولس طبضل ريياعم

 ىلإ مهب ىدأ اذإ هلهأ ىلع الابو بلقني دق ىچولونکتلاو یملعلا مدقتلا نإ لب -
 طبهيف ‹«ةطباه سوفن ىف لحي هتاذ ىف هدوعص عم هنأل « ىقلخلا لالحنالاو فرتلا

 . ضيضحلا ىلإ اهعم

 هنو ‹ خيراتلا ىف ديرف هنأب نظلا ىلإ ةيرشبلا نم ليجب ىدأ دق رورغلا ناك اذإو

 هسفنب هسفن عنصي هنأو «رشبلا ةايح ىف هللا اهيرجي ىتلا ةينابرلا ننسلا قاطن نم جرخ
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 اذه هيلإ طبه ىذلا ساكتنالا ضيضح وه هتاذ اذهف . . هتاذ الإ دحأب ءیباع ريغ

 ! عافترالا ةمق ىف هنأ بسحي وهو ‹ليجلا

 : لماجت الو لوحتت الو لدبتت ال ةينابرلا ننسلا نإ

 نم رطاف ةروس) (اليوحت هللا تتسل دجت نو اليدبت هللا تسل دجت نلف
 ٤۳(. :ةيآلا

 مهيلع حتفيو «هب اوركذام نوسني نيح ًءالمإ سانلل ىلمي نأ هللا ننس نم نإو

 وأ . .كالهلا ىلإ اولصي ىتح ارادحناو امثإ اودادزيل نيكمتلاو حاجنلا باوبأ

 : هللا ىلإ اوعج ری

 اوتو امب اوح رف اإ تح ميش لک باو مهَلع انحف هب اورکذ ام اوست امف

 بر هلل دمحلاو اومّلَظ نيذّلا مولا رباد عطقف 9 وسلم مه اذإف ةَتعب مهانذخأ

 ٤-0) ؛ نالا ماعألاةررس) ( لاا
a. 

 :OVA "هلا نارمع لآ ةررس) يه باع و لإ

 اولمع يذلا ضْعب مهقيذيل س انلا يدي يأ تبسك امب رحبلاو ربا يف داسقا رهط

 )1: ةيآلا مورلا ةروس) 4 نوعجري مهل

 هللا نأل ءهباحصأل ةيحالص ةداهش هتاذ ىف سيل ضرألا ىف نيكمتلاو حاجنلاف

 ةروس)  ًاروظحم كبر ءاَطع ناك امو كبر ءاَطَع نم ءالرهو ءالوه دمت الك
 ٠١(. :ةيآلا ءارسإلا

 انامض تلاط امهم نمزلا نم ةرتف ىف ضرألا ىف نيكمتلاو حاجنلا سيلو

 :رارمتسالل

 جحلا ةروس) ( ريصَمْلا يَلِإو اهتذخأ مَ ةّلاَغ يهو اّهَل تيم ةيرق نم نيأكو إل
 . ٤۸( :ةيالا
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 ددهيامهادارطخو ءاخسار ادوط ةيعويشلا تناك تاقوألا نم تقو ىفو

 مل اغأکف ءاهذخأل هردق ىذلادعوملا ىف هللا اهذخأ مث !؟مث . . ضرألا لك

 ! طق نکت

 . «ةثادحلا» ىلإ نوعدي اندنع نييناملعلا نأ انعوضوم ىف مهما

 !؟ةثادح ىأ نكلو . . ةثادحلاب ابحرمو

 نم سانلا ررحتو ‹«هيلع ىضقتو ‹«ثارتلا رمدت ىتلا ىه مهلوق ىف ةثادحلا

 . . برغلااهسراي امك «مهتيناسنإ» اوسرايو اوررحتيل مهقلطتو «هراسإ

 . نيدلا ذبننلف نيدلا ذبن برغلاو

 ءاهلولحي امك اهطاشن سرامت قيرطلا ىلإ اهب جزو اهتيب نم ةآرملا جرخأ برغلاو
 اهيلع دحأل سيل اهنأش اذهف . .ذوذشلاو ةحفاسملاو ةنداخملا طاشنلا اذه نم نكيلو

 نکیلف . . فيعضلا لكأي ىوقلا : باغلا نوناق ةيلودلا ةسايسلا ىف نس برخغلاو

 !نيلوكأملا نحن نكنلو لكآلا وه برخلا

 «نيدلا نم ررحتلا انيفكيف « عطتسن ملاذإف . . لواحنلف برغلا تايباجيإ ام

 !!ثارتلا نم صلختلاو

 ىلع طقف ردقياغإ ‹تايباجيإللا ىلع ردقي ال دلقملا دبعلا نإ نييناملعلل لوقن

 ىلإ جاتحتف تايباجيإلا امأ ! طابرلا كف نم رثكأ هنم ىضتقت ال اهنأل «تايبلسلا

 ديعلااهكلي ال اهلك كلتو دهجلإا لذب ىلع ةرباثمو «داج لمعو «ةقداص ةيزع

 «برخلا ديلقت ةلواحم ىف نامزلا نم نرق ىلع ديزيام ةبرجت وه ليلدلاو
 . سانلا ىلع اناوهو ةلذمو افعض الإ انتداز ام «هبادهأب ثبشتلاو

 لئاوأ ىف ريهشلا ىناطيربلا خرؤملا «ىبنيوت» اهلاق ةقداص ةلوقب مهركذنو
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 همجاهنو ىكرتلا لجرلا دراطن انللظ اننإ :لاق ء؟ىضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا
 انعبتو هنيد كرت املف ءةيرب ريزانخ اننأك لع نم انيلإ رظني ناك هنآل «هنيد كرتي ىكل

 ! ! هيطعي ام هدنع دعي مل هنأل «هانرقتحا

 اذإ مهنأ نونظي نيذلا «مهولا ىف نيرداسلا ظاقيإل ةقداصلا ةلوقلا هذه ىفكتو

 .دنلل دنلا ةلماعم مهلماعيو «برغلا مهمرتحي فوسف «هتثادح» ىف برغلا اوعبت

 العل «ةرضاحلا انتساكتنا ىف انصقنت ىتلا تايباجيإللا باستكا ىلإ وعدن نحنو

 !لقاع هب لوقي ال لبخف هتاساكتنا ىف برغلا دلقن نأ امأ ءانتدهو نم جرخن

 «لبقتسملاو برغلاو مالسإلا» ناونعب بيتك ىف ةلاققملا هذه ىبنيوت اهيف لاق ىتلا ةرضاحملا ةمجرت ارقا (1)

AT 



 ةتادحلا دعبام

 !نيدلا ىلإ ةدوغلا وه نوكي نأ عقوتن ةثادحلا دعب ام

 «نيرشعلا نرقلا ةيلهاج» ناونعب اباتك تردصأ (م١٦۱۹) ھ١۱۳۸ ماع یف

 «هللا لزنأ ا مكحي ال ىذلا ملاعلا ىف ةدئاسلا ةيلهاجلا رهاظم نع هيف تثدحت

 راثآ نع تثدحتو ءايندلا ةايحلا نوئش نم نأش ىف هللا مكح ىلإ عجري نأ ضفريو

 دوعي نأ _باتكلا نم ريخألا لصفلا ىف-تعقوتو «سانلا ةايح ىف عضولا اذه

 . هللا ىلإ ةياهنلا ىف سانلا

 : (هللا ىلإ ةدوعلا ناونعب وهو) لصفلا كلذ ىف هتلق امو

 لك ىف ةمكاحلا ةيلهاحلا ةأطو تحت ةيرشبلا هيساقت ىذلا عيرذلا ءاقشلااذه»

 . .ضرألا

 . . سانلا ةايح غوصي ىذلا لتاقلا باذعلا اذه

 . .باصعألل رمدملا قلقلا اذه

 عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف :سانلاب ملاظملا عقوي ىذلا داسفلا اذه

 . .ءىش لكو . . نفلاو نيسنجلا تاقالعو قالخألاو

 .«. . هللا ىلإ ناسنإلا ديعتس ىتلا لماوعلا نم لماع هتاذب اذه

 :روطسلا هذه تبتك لصفلا ةياهن ىفو

 ! هللا ىلإ ناسنإلا دوعيس»
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 ! نالا دیدش دوعیس

 ! رونلا نوکیس
 . .تاملظلا ىف ةيداب . .رونلا اذه رئاشبو

 ۰ . . هللا نيد قرشي ادغو

 . .رخآ ليج ىف . .ادغ ناك مأ . .دودحملا رمعلا ىف اننيعأب هانرصبأ ءاوسو

 «!ناميإللا دیدش دوعیس

 نکلو ‹سمألاب هتلق ام ددرأ تلزام «لاوطلا تاونسلا هذه ىضم دعب مويلاو

 ! . . قمعأ نيقيو «رثكأ عانتقاب

 مالا رمع ىف ةريصق اهنكلو «درفلا رمع ىلإ ةبسنلاب ةليوطلا تاونسلا كلت ىف

 . . سانلا ةايح ىف ةريثك تال وت تثدح ‹بوعشلاو

 ةمأ ىعس نم «روتسملا فشكناو «ةيلودلا ةسايسلا ىف ملاظملا تداز ةيحان نم

 ىداصتقالا باهرإلاو ىبرحلا باهرإلاب هلك ملاعلا ىلع ةرطيسلا ىلإ اهنيعب

 ةرطيس اهتارو نمو ٠ ىچولونکتلا باهرإلاو یملعلا باهرإلاو یسایسلا باهراالاو

 . .دوهيلا

 ليثم اهل قبسي مل ةجرد ىلإ ضرألا ىف روجفلاو داسفلا داز ىرخأ ةيحان نمو
 ام ىلإ ةوعدلا ةيعرشو «دوجولا ةيعرش هحنمب بلاطف داسفلا حجبتو «خيراتلا ىف
 مأالا» ةيار تحت ماقت ةرعاد «تارمتؤم» ىف «ذوذشلاو روجفلاو لذبتلا نم هيلإ وعدي

 اذه ىلع ىصعتسي نمل «نامرح تارارق» رادصإب مألا ةئيه نم تاديدهتو «(ةدحتملا

 ! !هيف طرخني وأ هيمحي نأ ضفريو «داسفلا

 . (۸ :ةيآلا نم فارعألا ةروس) ( نورهّطتي سانأ مهنِإ مكقيرق نم مهوجرخأ

 ۰ ! ا ىلإ عوجرلا ديرت . . نيدلا ىلإ عوجرلا
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 قرش ىف سانلا عره «ةيعويشلا ىمحي ناك ىذلا ىتييثوسلا داحتالا رايهنا دعبف
 نوملسملاامأ . . رانلاو ديدحلا ةأطو تحت اهورجه دق اوناك ىتلا سئانكلا ىلإ ابروأ

 . سامحو ةوق ىف مهدجاسم ىلإ لاحلا ةعيبطب اوداع دقف دالبلا كلت ىف

 نوسمحتم داورو « سئانكلا ءانبب موقت ةطيشن ةكرح ابروأ برغو اكيرمأ ىفو
 ةجوملا هذه ىلع ةرطيسلا ىلإ ۔اتقؤم -دوهيلا ىعس دقو .اهيف اودبعتيل اهنوداتري

 ىف مداق حيسملا نإ مهل اولاقف «مهباسحل اهريخستو «ىراصنلا طيحم ىف ةعجارلا
 لكيه ىنبي ىتح لزني نل هنكلو «ماع فلآ ضرألا مكحيس هنإو «ةثلاثلا ةيفلألا

 ‹ىصقألا دجسملا مده ىلع انونيعأف « ىصقألا دجسملا هناكم لكيهلاو «ناميلس
 نم نييالم ةماودلا هذه ىف لخد دقو !ماع فلآ ضرألا مكحيو «مكحيسم لزنيل

 ‹«نوفقشم مهيف لب «سانلا ةماع نم مهلك اوسيل ءاكيرمأو ابروأ برغ ىف رشبلا
 !رابک نویسایسو

 ةجوملل مهلالغتسا ةلواحمو ءاذه دوهيلا ىعس نع رظنلا فرصب نكلو
 اهنإ . .ةحضاواهتلالدو . .اهتلالدو ءاهتاذ ةجوملا وه انمهي ىذلا نإف «ةعجارلا
 . هللا ىلإ ةدوعلا ءدب

 نع ثدحتن امنإ «موهفم اهرمأف «ةيمالسإلا تاكرحلا نع انه ثدحتن انسلو

 عاونأ لكب نيدلا تبراحو «داحلإلا تداق ىتلا دالبلا ىف نيدلا ىلإ سانلا ةدوع

 .اهيف كش ال ةلالد لمحت نيدلا ىلإ اهتدوع نإف «برحلا

 عيمج ىف نينبلا نع تانبلا لصفب بلاطت تاعامج اكيرمآ ىف تدجو هنإ لب
 ىبلت تاعماجو سرادم لعفلاب تدجوو «ةعماجلا ىلإ ةضورلا نم ميلعتلا لحارم

 هيلإ دمعت ام ىلإ ةفاضإلاب كلذو !تانبلا نع نينبلا لصفتو «تاعامجلا هذه ةبغر

 نم مهل ةنايص home schooling لزانملا ىف مهتانبو مهدالوأ ميلعت نم رسألا ضعب

 . طالتخالا لذابم

 مدهلا لماوع نأو «ةعجر ريغ ىلإ بهذ دق نيدلا نأ اونظ نيذلا برغتسي دقو

 ىف نآلا ثدحي ام نوبرغتسي دق . . ريخألا ءاضقلا هيلع تضق دق هيلإ اهوبوص ىتلا
 !ضرألا
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 . ةرطف نيدلا نإ

 : هدبعيو قلاخلا ىلإ هج وتي نأ ناسنإلا ةرطف ىف
 ت ل م

 تسل مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب ب نم كبر ذخأ ذإوط

 ٠۷١(. :ةيآلا فارعألا ةروس) ادهش ىب واق مكنرب

 ‹«تدسفأ وأ رشبلا لايجأ نم ليج ةرطف تدسف اذإو . .انمز ةرطفلا تدرش اذإف

 .داسفلا رمتسي وأ «دورشلا رمتسي نأ ةرورضلاب كلذ ىلع بترتي سيلف

 . . هللا ىلإ نودوعي ‹ مهترطف ىلإ نودوعی نیحو

 ؟نيأ ىلإو ؟نيأ نم : ةرطفلا ةلئسأ ىلع بيجي ىذلا وه .هدحو نيدلا نإ مث

 ؟فیکو ؟اذالو

 دوجولا فدهام ىأ) ؟شيعن اذالو ؟توملا دعب بهذن نيأو ؟انتج نيأ نم
 . (شيعن جهنم ىأ ىلع یأ) ؟شیعن فیکو (یناسنإلا

 مل نإو .ةباجأإالا نع ثحيبتو « ىعو ريغب وأ ىعوب ةرطفلا ىلع حلت ةلئسأ ىهو

 ةيسفقنلا تابارطضالاو قلقلا ببست اهنإف سفنلا اهل نئمطت ةحضاو ةباجإ قلتت

 .راحتنالا ىلإ وأ نونحلا ىلإ ىدؤت دقو «ةيبصعلاو

 لصأ سي ال هنكلو «اياضقلا هذه نم ةيضق نع ةيئزج ةباجإ بيجي دق ملعلاو

 ! ةيضقلا

 ىهو «رشبلا ليلغ تفش ام طق اهنكلو «بيجت نأ امئاد لواحت ةفسلفلاو

 تبلقتو تطبخت دق  خيراتلا لالخ ۔اهنوك نع الضف كلذو ‹سانلا نم ةدودحم

 . راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم

 انمز ةرطفلا لغشي دق تاوهشلا ىف سامغنالاو روجفلاو قوسفلاو فرتلاو

 ًاجلي « ىبصع بارطضا وأ « ىسفن قلق ةروص ىف رهظيف «قامعألا ىف ««ىعواللا»
 !ةيرجلا ىلإ اجلي وأ . . تاردخملاو رمخلا ىلإ هنم بورهلل  هبحاص
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 اهل نئمطت ىتلا ةباجإلا ةرطفلا ةلئسأ ىلع بيجي ىذلا وه-هدحو  نيدلاو

 : بولقلا

 ةروس) ( بولقلا نيمطت هللا رك ذب الأ لا ركذب مهبول نيمطتو اودمآ نيذلا]
 .(۲۸ :ةيآلادعرلا

 : هللا هردق ىذلا ردقلا نم . هللا دنع نم ؟نيآ نم

 .(۸ : ةيآلا نم دعرلا ةروس) (رادقمب هدنع ءيش لكو ط

 : ءازجو باسحو روشنو ثعب . . هللا ىلإ ؟نيأ ىلإ

 نونمؤملا ةروس) (نوعجرت ال انيإ مكنأو اغبَع مكانقلخ امنا متبسحقأ

 ١١١(. :ةيآلا

 لمشي ىذلا لماشلا عساولا اهانعجب ةدابعلا . . كيرش الب هدحو هللا دبعنل ؟اذال

 لمشيامك «ءاهقالخآو اهركفو اهعامتجاو اهداصتقاو اهتسايس «ةايحلا قئاقد لك

 : ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ةرامع

 . ٥١( :ةيآلا تايراذلا ةروس)  نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقَلح امو إل

 هل كيرش ال © نيّلاعْلا بر هلل يتاَممَو يايحَمَو يكسنو يتالص نإ لقط

 ٠١۲-٠١۳(. :ناتیآلا ماعنألا ةروس)  ترمأ كلذبو

 .(1 : ةيآلا نم دوه ةروس) 4 اهيف مكر معتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل

 هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مکیّلِإ لزنُا ام اوعبتا ل : هللا لزنآ ام عابتاب ؟فیک

 .(۳ : ةيآلا فارعألا ةروس) ( ءايلوأ

 اهب تمتو ءنيدلا اهب لمتكا ىتلا ةلاسرلا وه مالسإلا نأ ملسملا تايهيدب نمو

 : ةينابرلا ةمعنلا

 ( انید مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ ميلا ط

 . (۳ :ةيآلا نم ةدئاملا ةروس)

 : نيدلا اذهل اهلك ةيرشبلا وعدت نأ ةيمالسإلا ةمألا ةمهمو
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 ركنملا نع نوهنيو فورعلاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةَمأ مكنم نكتلو
 ٠١٠٤١(. :ةيآلا نارمع لآ ةروس) ( نوحلفملا مه كئلوأو

 ءاهنيد ةقيقح ىلإ الوأ ىه دوعت نأ -اهتوعدل سانلا عمتسي ىكل۔اهيلع نكلو

 ايعقاو احرش ةوعدلا حرشي ىذلا ىعقاولا جذومنلا سانلا ىريل اقداص اليثمت هلثمتو

 :مالسإلل لبقتسملا نب نيقيلا انؤلييو

 لاب فك هلك نذل ىلع هره قا نيدو یدال سز يذلا وهو
 )۸ : ةيآلا حتفلا ةروس) ( اديهش

 نونمؤملا حرف امك « هللا ىلإ سانلا ةدوعب رشبتسن هللا دعو ققحتي نأ ىلإ ۔انكلو

 - مهنكلو !حيحص نيد ىلع اونوكي مل مورلا نأ عم ‹سرفلا ىلع مورلا رصنب اموي

 ! رانلا نودبعي اوناك سرفلا امنيب « هللا نوفرعي اوناك ۔ لقألا ىلع

 نع نوعفادي اوناك نيذلا انوفقشم هيف عقو ىذلا قزم ا ءوض ىلع اذه روصتأو

 نيح تاذلابو «مهتايرظن نع هسفن برغلا ىلخت نيح مياكرودو ديورفو سكرام
 نع عافدلا نع اولختي نأ امإ !ءارعلا ىف مهسفنأ اودجوف «ةيعويشلا تطقس

 اوحبصي نأ امإو «ةرم لوأ مهنع عافدلاب مهورمأ نيذلا ةداسللاعابتا ءءالؤه
 !اهوعدتبم یتح اھنع یلخت ‹ ةيلاب ميق نع نوعفادي ‹بكرلا نع نيفلختم

 !حابملا مالكلا نع اوتكسو « مهنيعأ انوفقثم ضمغأ ذئدنعف

 فقوملا تاذ نويناملعلا فقيس اديعب هنوريو ابيرق هارأ لبقتسملا مايأ نم موي ىفو

 ( ميحرلا زيزعلا وهو ءاشي نم رصني هللا رصنب © نونمؤملا حرفي ذئمويو
 .(٤۔۳ :ناتيآلا مورلا ةروس)
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 ا ىطسولا نورقلا ىلإ ةدوعلا

 ا (ةيطارقويثلا) ةينيدلا ةموكحلا
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 ةيناستإلا سمتلا ىف تاسأرد لا

 ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا #
 ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم
 ىمالسالا نفلا ج هتم

 نيرشمعلا نرقلا ةيلهاج
 مالسالاو ةيداملا نيب ناسنإلا #
 ةينآرق تاسارد

 ؟نوملسم نحن له ا
 مالسإلا لوح تاهبش

 عمتجملاو سمنلا ىف

 ةيعامتجالا مولعلل ىمالسإلا ليصآأتلا لوح #
 لوسرلا نم تاسبق
 د لافتا ةك ر ءب

 ةرصاعم ةيركف بهاذم #8

 تاطلاغم و

 _ةورشلاراد
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 ححصت نآ ىغبتي ميهامم

 هلا ا

 ا ا ا

 مالسإلاو نويناملعلا #
 هيتلا تاملظ نم جرخن مله #

 رصاعملا ا ىفاو

 ىمالسإلا ملاعلا ىف ريونتلا ةيضق #
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 ال ك ا

 ناميإلا زئاكر

 هلثمب نوتأي ال
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